
UNIVERZITA KARLOVA 
 

Právnická fakulta 
 

 

 

 

 

 

 

Martin Habovčík 

 

 

 

 

Zásady správního řízení 
 
 

 

 

 

 

 

Diplomová práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 

Katedra správního práva 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 20. 12. 2021 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení  

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, že všechny 

použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného 

titulu.  

 

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 126642 znaků 

včetně mezer.  

 

 

 

 

V Praze dne 20. 12. 2021                                                      

.............................................. 

                  Martin Habovčík  



 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval především vedoucímu této diplomové práce panu 

prof. JUDr. Martinu Kopeckému, CSc. za odborné vedení, cenné rady, vstřícnost, trpělivost, 

věnovaný čas a připomínky při tvorbě této práce. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Obsah 

 

Úvod 1 

1. Základní pojmy 3 

1.1. Správní právo 3 

1.2. Správní řízení 3 

1.3. Právní zásady 4 

1.4. Zásady správního řízení 5 

2. Zásada písemnosti a zásada ústnosti 9 

3. Zásada neveřejnosti správního řízení a zásada veřejnosti 16 

4. Zásada oficiality a zásada dispoziční 21 

5. Zásada vyšetřovací a zásada projednací 26 

6. Zásada volného hodnocení důkazů a zásada legální důkazní teorie 31 

7. Zásada jednotnosti řízení a zásada koncentrace 36 

8. Zásada dvouinstančnosti a zásada zákazu reformace in peius 41 

9. Povinnost řádného odůvodnění správního rozhodnutí 47 

Závěr 51 

Seznam použitých zdrojů 53 

Zásady správního řízení, abstrakt 58 

Principles of administrative proceedings, abstract 58 



 

Úvod 
 

Cílem této diplomové práce je analýza projevů a specifických znaků zásad správního 

řízení, a to ve smyslu procesních zásad správního řízení, nikoli ve smyslu základních zásad 

činnosti správních orgánů upravených v § 2 až 8 správního řádu. Autor se v této práci pokusí 

zkompilovat a utřídit jednotlivé zásady správního řízení ve svých vzájemně relevantních 

dvojicích a zároveň propojit teoretické zázemí s analýzou praktické aplikace těchto zásad ve 

správním soudnictví. 

Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá procesními zásadami správního řízení, bude 

její zdrojová základna postavena zejména na rozsudcích a usneseních Nejvyššího správního 

soudu a doplní ji pak především relevantní odborná literatura. V této souvislosti by autor 

práce rád podotkl, že byl dosti zaskočen nepříliš velkým množstvím zdrojů, které by se 

zabývaly zkoumanou problematikou - tedy procesními zásadami správního řízení. Převážná 

většina literatury zabývající se správním právem, či přímo správním právem procesním, se 

vcelku podrobně věnuje zásadám činnosti správních orgánů, avšak bohužel, co se týče zásad 

procesních, je situace značně odlišná. Zpracování této matérie není příliš obsáhlé ani 

podrobné, proto autor této práce doufá, že se mu vypracováním této diplomové práce podaří 

tuto situaci alespoň částečně napravit.  

Vzhledem ke zvolenému tématu by jistě nebylo ničím výjimečným, kdyby se práce 

ubírala ve své podstatě čistě směrem právně - teoretickým. V určitém smyslu je také možné 

konstatovat, že o právních zásadách se jiná forma práce vlastně ani sepsat nedá. Pro 

zpracování této práce se však její autor rozhodl pokusit se v rámci možností propojit 

teoretické zázemí, které - jak již bylo výše uvedeno - v případě procesních zásad správního 

řízení není až tak bohaté na prameny jako v případě např. základních zásad činnosti správních 

orgánů, s analýzou praktické aplikace těchto zásad, a to zejména prostřednictvím studia a 

analýzy judikatury správních soudů, především pak již poměrně bohaté judikatury 

Nejvyššího správního soudu. 

 Metodologická základna práce se rovněž odvíjí již od samotného tématu, které - 

řečeno v mírné nadsázce - nepřipouští žádné metodologické experimenty. Z tohoto důvodu 

posloužila jako metodologický základ této diplomové práce metoda textové hermeneutiky  

a obecně empiricko-analytické paradigma. 
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První kapitola (1.) této práce se věnuje základním pojmům relevantním pro téma této 

diplomové práce. V této kapitole autor stručně pojednává o základních pojmech jako je 

správní právo, správní řízení, právní zásady, stejně jako o obecném členění zásad ve 

správním právu a následně teoreticky vymezuje samotný předmět předkládané diplomové 

práce, tedy zásady správního řízení, jako projev specifických znaků v procesu řízení před 

správními orgány jakožto nositeli veřejného zájmu. 

Kapitola druhá (2.) pojednává o zásadách písemnosti a ústnosti, následující kapitola (3.) 

je pak věnována zásadě neveřejnosti správního řízení a zásadě veřejnosti. Kapitola čtvrtá (4.) 

se věnuje zásadě oficiality a zásadě dispoziční, kapitola pátá (5.) zásadě vyšetřovací a zásadě 

projednací, kapitola šestá (6.) pojednává o zásadách volného hodnocení důkazů a legální 

důkazní teorii. Následující kapitola, tedy kapitola sedmá (7.), se věnuje zásadám jednotnosti 

řízení a jeho koncentrace, kapitola osmá (8.) pak pojednává o zásadě dvojstupňovosti 

(dvouinstančnosti) správního řízení a zásadě zákazu reformace in peius. Obsahem deváté 

kapitoly (9.) je povinnost řádného odůvodnění správního rozhodnutí.  

Následuje samotný závěr práce, seznam užitých zdrojů a abstrakt v českém a anglickém 

jazyce včetně klíčových slov. 
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1. Základní pojmy 

 

1.1. Správní právo 

Správní právo je jedním z nejvýznamnějších subsystémů českého právního řádu. 

Správní právo, členěno dle předmětu právní úpravy, patří vedle ústavního a trestního práva 

mezi základní odvětví práva veřejného.
1
 Správní právo, jakožto odvětví práva veřejného, je 

charakteristické tím, že chrání veřejný zájem, upravuje vztahy mezi nerovnými subjekty, 

konkrétní obsah jeho realizace je určován úřední mocí a umožňuje správní donucení.
2
 

Správní právo, podobně jako ostatní odvětví práva, je definováno jako soubor právních 

norem, jehož jednotlivá právní odvětví se od sebe navzájem odlišují zejména předmětem 

právní úpravy. Předmětem úpravy správního práva je pak úprava společenských vztahů ve 

sféře veřejné správy při realizaci výkonné moci a společenské vztahy regulované normami 

správního práva nazýváme správněprávní vztahy neboli administrativněprávní vztahy.
3
 

Posláním správního práva je upravovat postavení a chování subjektů práva ve vztazích, které 

vznikají a uskutečňují se v souvislosti s realizací výkonné moci ve státě ve sféře veřejné 

správy.
4
 

1.2. Správní řízení 

Správní řízení představuje jeden ze základních postupů orgánů a osob vykonávajících 

veřejnou správu. Pro správní řízení je typické, že se v jeho rámci vytvářejí správní akty jako 

autoritativní úkony, činěné při výkonu veřejné správy v konkrétní věci a vztahující se 

k individuálně určeným osobám.
5
 Zákonnou definici správního řízení nalezneme v § 9 

zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, který stanoví, že “správní řízení je postup správního 

orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší 

práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že 

taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.“6 

                                                   

1
 KOPECKÝ, Martin. Správní právo: Obecná část. 2.vyd., Praha, C.H. Beck, 2021. ISBN 978-80-7400-820-7, s. 10. 

2
 SVOBODA, Ivo, SCHELLE, Karel. Přehled organizace veřejné správy v České republice. 1. vyd. Podhájska: 

2
 SVOBODA, Ivo, SCHELLE, Karel. Přehled organizace veřejné správy v České republice. 1. vyd. Podhájska: 

Východoeurópska agentura pre rozvoj, 2013. ISBN 978-80-89608-03-4, s. 58. 
3 HORZINKOVÁ, Eva, Správní právo hmotné – obecná část. 2. vyd., Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-353-7, 
s. 14 - 20. 
4 SVOBODA, Ivo, SCHELLE, Karel. Přehled organizace veřejné správy v České republice. 1. vyd. Podhájska: 
Východoeurópska agentura pre rozvoj, 2013. ISBN 978-80-89608-03-4, s. 58. 
5 

KOPECKÝ, Martin. Správní právo: Obecná část. 2.vyd., Praha, C.H. Beck, 2021. ISBN 978-80-7400-820-7, s. 324. 
6
 § 9 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu. 
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Co se správního řízení týče, rozlišují se zpravidla dva typy řízení, a to správní řízení 

obecné a správní řízení zvláštní. Obecné správní řízení je v České republice upraveno ve 

správním řádu a představuje postup správních orgánů, který přichází v úvahu při rozhodování 

jak prakticky na všech úsecích státní správy, tak také v oblasti územní samosprávy, v určitých 

případech s výjimkami, u některých dílčích otázek stanovených ve zvláštních předpisech.
7
 

Úpravu obecného správního řízení nalezneme v části druhé správního řádu, která nese název 

„Obecná ustanovení o správním řízení“ a taktéž v části třetí, pojmenované „Zvláštní 

ustanovení o správním řízení“. Pojem zvláštní správní řízení se používá pro správní řízení, 

jejichž úprava je výrazem kombinace obecné úpravy správního řízení a odchylek od něj, s 

předností úpravy zvláštní a subsidiárním využitím správního řádu.
8
 Se zvláštním správním 

řízením se setkáme např. ve věcech stavebních, vodohospodářských, přestupkových či na 

úseku katastru nemovitostí.  

1.3. Právní zásady 

Předtím, než se začneme zabývat analýzou jednotlivých zásad správního řízení, 

považuje autor této práce za podstatné nejprve vymezit obsah pojmu právních zásad jako 

takových a odlišit jej od pojmu právní princip a právní norma. V případě vztahu pojmu právní 

zásada a právní princip je nutno poznamenat, že se objevuje mnoho názorů, které nachází 

mezi těmito dvěma pojmy rozdíly. Dělícím kritériem je pro autory užívající této distinkce 

rozsah vztahů, na něž princip či zásada dopadají, nicméně pojem princip bývá často dáván do 

souvislosti s pojmem zásada. Tito autoři tyto výše zmíněné pojmy odlišují tak, že pojem 

právní principy chápou jako výchozí normativně vůdčí zásady
9
, tedy principy považují za 

regulativní ideje obecnějšího rázu nebo vyššího systému, zásady pak vyjadřují specifické 

základy určité disciplíny.
10

 

Toto dělení však z hlediska práce zabývající se pouze zásadami ve vztahu ke 

správnímu řízení, není nutné obsáhle rozebírat.Obsáhlejší vymezení je však potřeba učinit ve 

vztahu pojmu právní zásady a právní normy. Dle odborné literatury se právní zásadou rozumí 

„pravidla, která tvoří základ určitého právního institutu, zákona, právního odvětví nebo (v 

případě obecných právních principů) právního řádu jako celku“11
,právní normou se pak 

                                                   

7 SKULOVÁ, Soňa a kol. Správní právo procesní. 4.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. ISBN 978-80-7380-830-3, s. 35. 
8 Ibid., s. 36. 
9 

PINZ, Jan. Právní principy, zásady a legis ratio. In: BOGUSZAK, Jiří (ed.). Právní principy. Pelhřimov: 
vydavatelství 999, 1999. ISBN 80-901064-5-5, s. 112. 
10 HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-2001-6, s. 
11. 
11 KÜHN, Zdeněk; BOGUSZAK, Jiří. Právní principy. 1. vyd. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999. ISBN 80-901064-
5-5, s. 91. 
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rozumí „obecně závazná pravidla lidského chování, stanovená nebo uznaná státem, jejichž 

porušení stát sankcionuje.“12
 Mezi těmito pojmy tedy můžeme spatřovat dva základní 

rozdíly. První rozdíl představuje míra obecnosti, která se u právních zásad projevuje více 

nežli u právních norem, druhým, neméně významným rozdílem, je možnost vzájemné 

rozporuplnosti jednotlivých zásad či principů, které (na rozdíl od právních norem) mohou být 

vzájemně rozporné, přičemž jejich vzájemné rozpory se poté řídí hledisky proporcionality a 

specifikace, kdy zásada může být vyloučena právní normou, která svůj původ odvozuje od 

jiné zásady.
13

 

1.4. Zásady správního řízení 

 Úprava správního řízení vychází, stejně jako například civilní proces, z některých 

základních zásad, které jsou povětšinou obsaženy v jednotlivých ustanoveních správního 

řádu, případně dalších právních předpisech. Některé z těchto zásad vyvěrají přímo 

z ústavního zakotvení veřejné správy a odrážejí její postavení a vztah k občanům, jiné jsou 

obecnými procesními zásadami, které je možno nalézt i v jiných právních odvětvích  

a odrážejí například potřebu ochrany jednotlivce vůči svévoli státní moci prostřednictvím 

práva na spravedlivý proces. V jednotlivých řízeních se zásady správního řízení promítají 

vždy s různou intenzitou. 

 Jak bylo zmíněno v úvodu této práce, na rozdíl od základních zásad činnosti správních 

orgánů, nepoužívá správní řád samostatného pojmu zásady správního řízení, tedy výslovná a 

samostatná úprava procesních zásad nebyla do jeho textu včleněna. I přesto se však projevy 

klasických procesních zásad ve správním řádu a zvláštních ustanoveních upravujících správní 

proces v jednotlivých zvláštních zákonech nacházejí. Závaznost těchto zásad je dovozována 

na základě toho, že se jedná o obecné zásady právní, které často vyplývají z ústavního 

pořádku České republiky a mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a které 

mají přednost před zákonem. Výslovným vyjádřením základních zásad činnosti správních 

orgánů pak chtěl zákonodárce jejich výčtem opětovně zdůraznit jejich význam pro řádnou 

činnost veřejné správy.
14

 Základní zásady rovněž slouží k interpretaci jednotlivých 

ustanovení správního řádu. 

 Základní zásady správního práva jako celek vyvěrají nejen z principů ústavního 

pořádku a Listiny základních práv a svobod, ale zejména také z judikatury tuzemských 

a mezinárodních soudů (mezi nimi pak zejména Evropského soudního dvora nebo 

                                                   

12 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-652-1, s. 34. 
13

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-652-1, s. 32. 
14 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád: komentář 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2019. ISBN 978-80-7400-751-4, s. 21. 
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Evropského soudu pro lidská práva), případně také z rezolucí a doporučení mezinárodních 

organizací, jako je například Rada Evropy.
15

 

 Základní zásady ve své podstatě ovládají celý průběh správního řízení. Skulová uvádí, 

že, stejně jako základní zásady činnosti správních orgánů, také zásady správního řízení 

napomáhají správnému výkladu konkrétních zákonných ustanovení. Mimo svou závaznost 

tedy tyto zásady také poskytují interpretační vodítka při výkladu jednotlivých procesních 

norem upravujících správní řízení.
16

 Jak již bylo uvedeno výše, jsou základní zásady činnosti 

správních orgánů, na rozdíl od zásad správního řízení, ve správním řádu výslovně uvedeny. 

Ustanovení § 2 až § 8 tedy specifikuje následující základní zásady činnosti správních 

orgánů
17

: 

- zásada zákonnosti (legality) čili vázanosti veřejné správy právem (§ 2 odst. 1), 

- zásada zákazu zneužití správního uvážení (§ 2 odst. 2), 

- zásada ochrany práv jednotlivců v podobě ochrany práv nabytých v dobré víře, 

ochrana dobré víry (§ 2 odst. 3), 

- zásada subsidiarity (§ 2 odst. 3 in fine), 

- zásada ochrany veřejného zájmu (§ 2 odst. 4), 

- zásada individuálního posouzení každé věci (§ 2 odst. 4), 

- zásada předvídatelnosti čili legitimního očekávání (§ 2 odst. 4), 

- zásada materiální pravdy (§ 3), 

- zásada pojetí veřejné správy jako služby veřejnosti (§ 4 odst. 1), 

- zásada poučovací (§ 4 odst. 2), 

- zásada povinnosti poskytování informací předem (§ 4 odst. 3), 

- zásada příležitosti uplatnění práv a zájmů dotčených osob čili slyšení dotčených osob 

(§ 4 odst. 4), zásada preference smírného odstranění rozporů (§ 5), 

- zásada rychlosti (§ 6 odst. 1), 

- zásada hospodárnosti (§ 6 odst. 2), 

- zásada procesní rovnosti (§ 7 odst. 1), 

- zásada nestrannosti postupů správních orgánů (§ 7 odst. 1), 

- zásada souladnosti postupů správních orgánů (§ 8 odst. 1), 

- zásada spolupráce správních orgánů v zájmu dobré správy (§ 8 odst. 2). 

                                                   

15JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád: komentář 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2019. ISBN 978-80-7400-751-4, s. 22 
16

 SKULOVÁ, Soňa a kol. Správní právo procesní. 4.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. ISBN 978-80-7380-830-3, s. 81. 
17 POTĚŠIL, Lukáš, HEJČ, David, RIGEL, Filip, MAREK, David. Správní řád.Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2015. ISBN 978-80-7400-598-5, s. 28. 
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 Jak již bylo zmíněno výše, procesní zásady správního řízení ve správním řádu, ale ani 

v jiných předpisech upravujících řízení před správními orgány, výslovně vyjádřeny nejsou. 

Jsou tak spíše dovozovány judikaturou a doktrínou z jednotlivých ustanovení předpisů 

upravujících správní řízení, stejně jako z obecných ústavních principů. Obsahem pojmu 

procesních zásad správního řízení jsou podle Kopeckého „legislativně-technické, 

procedurální principy určující pravidla pro zahájení a průběh řízení. Procesní zásady určují 

charakter toho kterého řízení, v odlišnosti od řízení jiného.“18
 S ohledem na funkční povahu 

zásad správního řízení je nutné konstatovat, že jednotlivé zásady se ve správním řízení 

neprojevují izolovaně, ale navzájem se doplňují a prolínají, a u většiny z nich je možno uvést, 

že tvoří v zásadě ambivalentní dvojice. Kopecký k tomu dále uvádí, že „procesní zásady se 

velmi často vyskytují ve vzájemně protikladných dvojicích odpovídajících rozdílnému 

přístupu k průběhu řízení (např. zásada dispoziční a zásada oficiality, písemnosti a ústnosti), 

z nichž může jedna zásada oproti druhé převažovat, v různých stádiích řízení se může role 

těchto zásad měnit.“19
 

Tyto zásady, ačkoli jsou pro zahájení a průběh správního řízení naprosto klíčové, však 

nebyly zákonodárcem výslovně promítnuty přímo do textu správního řádu, nicméně jak 

teorie, tak i rozhodovací praxe jejich existenci uznává a pracuje s nimi.
20

 Autor práce má v 

tomto ohledu za to, že právě tyto zásady jsou pro správní právo mimořádně důležité, ne-li 

zcela stěžejní, a to právě s ohledem na velmi rozsáhlou a roztříštěnou právní úpravu  tohoto 

právního odvětví. Vzhledem k rozsáhlosti předpisů správního práva a značnému množství 

rozhodujících orgánů v podstatě ani není možné udržet kompaktnost této úpravy, nicméně 

precizní aplikace právních zásad může vést alespoň ke sjednocení rozhodovací praxe. To 

však klade při rozhodování na úřední osoby zvýšené nároky, které ovšem mnohdy nemusí být 

naplněny, zejména potom v případech, dojde-li k aplikaci předmětných zásad pouze 

formálně, bez skutečného zhodnocení konkrétních okolností konkrétního případu. 

V takových případech se pak rozhodující správní orgán může dostat do situace, kdy 

rozhodnutí může být považováno za neodůvodněné a v konečném důsledku dokonce i za 

nepřezkoumatelné. Na straně veřejné moci je pak zajištění řádného vzdělávání aplikujících 

správních orgánů tak, aby tyto byly seznámeny nejen s aktuální judikaturou, jejímž úkolem je 

mimo jiné právě sjednocení rozhodování, ale i s relevantní odbornou literaturou. Zároveň je 

v tomto kontextu vhodná tvorba metodických pokynů tak, aby byla rozhodovací praxe 

                                                   

18 KOPECKÝ, Martin. Správní právo: Obecná část. 2.vyd., Praha, C.H. Beck, 2021. ISBN 978-80-7400-820-7, s. 
353. 
19 Ibid., s. 353. 
20 

KOPECKÝ, Martin. Správní právo: Obecná část. 2.vyd., Praha, C.H. Beck, 2021. ISBN 978-80-7400-820-7, s. 353 
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jednotná, předvídatelná, přezkoumatelná, a aby byla v souladu s principem právní jistoty a 

legitimního očekávání.  

Odborná literatura označuje za zásady správního řízení následující právní zásady:
21

 

- zásada písemnosti správního řízení a zásada ústnosti 

- zásada neveřejnosti správního řízení a zásada veřejnosti 

- zásada oficiality a zásada dispoziční 

- zásada dvojstupňovosti (dvojinstančnosti) a zásada zákazu reformace in peius 

- zásada jednotnosti řízení a zásada koncentrace řízení 

- zásada zjištění skutkového stavu věci 

- zásada vyšetřovací a zásada projednací; povinnost účastníků poskytnout součinnost,  

- zásada volného hodnocení důkazů a zásada legální důkazní teorie 

- povinnost řádného odůvodnění; 

Jedná se tak ve své podstatě o zásady činnosti a rozhodování veřejné správy, které jak 

konstatuje uvedená odborná literatura, zůstaly mimo okruh základních zásad uvedených 

v ustanoveních § 2 až § 8 s. ř. V této souvislosti tedy nehovoříme o základních zásadách 

činnosti správních orgánů, ale o dalších zásadách, které jsou upraveny na dalších místech 

správního řádu.
22

 Obecně lze u těchto zásad konstatovat, že se u mnohých z nich jedná o 

obecné procesní zásady, které nacházejí uplatnění také v mnoha jiných odvětvích práva, 

například v oblasti civilního nebo trestního práva procesního. Jednotlivým zásadám 

správního řízení, lépe řečeno jejich souvisejícím dvojicím, budou věnovány následující 

kapitoly této práce.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

21 POTĚŠIL, Lukáš, HEJČ, David, RIGEL, Filip, MAREK, David. Správní řád.Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2015. ISBN 978-80-7400-598-5, s. 76-85. 
22 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád: komentář 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2019. ISBN 978-80-7400-751-4, s. 23. 
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2. Zásada písemnosti a zásada ústnosti 

 

 Tyto zásady charakterizují správní řízení co do způsobu jeho vedení. Jednou 

z charakteristik správního řízení je, že se jedná o proces vedený zejména na základě 

písemných podkladů, tedy že jednotlivé úkony v řízení se činí písemně, nestanoví-li zákon 

jinak. Nejvyšší správní soud např. v rozsudku ze dne 18. 12. 2012,  

č. j. 9 As 109/2012 – 62 konstatoval, že „vůdčí zásadou správního řízení je zásada 

písemnosti, jež je zakotvena v ustanovení § 15 odst. 1 správního řádu.“23
 V tomto rozhodnutí 

také Nejvyšší správní soud popsal vztah obou zásad, které jsou předmětem této kapitoly, a to 

v souvislosti s nutností nařízení ústního jednání ve správním řízení, když v odůvodnění uvedl, 

že „nařízením ústního jednání, jak je upravuje § 49 odst. 1 správního řádu, může být tato 

zásada do určité míry prolomena, avšak nelze ji považovat za generální povinnost správního 

orgánu. Již z dikce naposledy uvedeného ustanovení vyplývá, že jednání se  nařizuje buď v 

případech, kdy tak výslovně stanoví zákon nebo tehdy, je-li to nezbytné ke splnění účelu řízení 

a uplatnění práv účastníků.“24
 Jak připomíná Vedral, ustanovení § 15 se nevztahuje na 

účastníky řízení, kteří mohou vůči správnímu orgánu „činit úkony, i ústně, viz např. § 37 odst. 

4, v případě § 15 jde jen o úkony správních orgánů, což dokládá i název dílu.“25
 

Z judikatury vyplývá, že v rámci činnosti správních orgánů při vedení správního 

řízení zásadně převažuje zásada písemnosti. Budeme-li se zabývat tím, jak se tato převaha 

promítá do zákonné úpravy, bylo by na místě zdůraznit povinnost správních orgánů dle § 17 

odst. 1 správního řádu v každé věci zakládat spis a až na zákonné výjimky povinnost dle § 67 

odst. 2 správního řádu vyhotovit ve věci písemné rozhodnutí. Zásadu písemnosti lze rovněž 

vnímat jako východisko pro zásadu řádného odůvodnění rozhodnutí (viz kapitola 10. této 

práce), neboť pouze podklady zachycené v reprodukovatelné, archivovatelné a relativně stálé 

a neměnné podobě mohou sloužit jako základ pro vyhotovení rozhodnutí, které je způsobilé 

přezkumu. V takovém případě se vždy lze i zpětně dobrat důvodů, které správní orgán během 

vedení řízení přivedl ke konkrétní podobě rozhodnutí, či k preferenci určité varianty 

v případě volby z vícero možností.  

Na základě výše uvedeného tedy lze shrnout, že podstatou zásady písemnosti je 

naplnění dvou základních zásad správní činnosti – ochrany právní jistoty a naplnění 

požadavků hospodárnosti a rychlosti řízení. 

                                                   

23 Rozsudek Nejvyššího správní soudu č.j. 9 As 109/2012 – 62 ze dne 18.12.2012. 
24

 Rozsudek Nejvyššího správní soudu č.j. 9 As 109/2012 – 62 ze dne 18.12.2012. 
25 VEDRAL, Josef: Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: BOVA Polygon, 2012. ISBN 978-80-7273-166-4, s. 
196.  
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Ambivalentním zásadou k zásadě písemnosti je zásada ústnosti. Tato zásada má ve 

správním řádu také své místo, rozhodně se však nejedná o primární metodu postupu při 

vedení správního řízení. Výjimku představuje oblast správního práva trestního, která je však 

logicky zdůvodnitelná potřebou objasnění skutkového stavu věci, což by bez přítomnosti 

účastníků řízení a rozboru jimi činěných projevů při jednání, nebylo realisticky proveditelné.  

Nejvyšší správní soud v již výše citovaném rozhodnutí
26

 k zákonné povinnosti 

správního orgánu nařídit ústní jednání konstatoval, že v prvém případě (tedy v případě, kdy 

tak stanoví zákon) se podle názoru Nejvyššího správního soudu jedná o povinnost správního 

orgánu, která je však stanovena zvláštním právním předpisem, ve druhém případě, k němuž 

dle závěrů Nejvyššího správního soudu bude docházet častěji, je pak nařízení či nenařízení 

ústního jednání na uvážení správního orgánu (tedy v případě, je-li to nezbytné ke splnění 

účelu řízení a uplatnění práv účastníků). Ten zde, jak Nejvyšší správní soud dále uvádí, sice 

není v takovém případě vázán ani případným návrhem účastníka, avšak je-li mu takový návrh 

adresován a správní orgán se rozhodne ústní jednání nenařídit, je podle závěru citovaného 

rozhodnutí jeho povinností se v odůvodnění svého rozhodnutí vypořádat s tím, proč tomuto 

návrhu účastníka řízení nevyhověl.
27

 Jak již autor uvedl výše, řádné odůvodnění a 

přezkoumatelnost rozhodnutí jsou zásadními atributy rozhodnutí, nicméně pouze formální 

odůvodnění nelze akceptovat jako dostatečné. Jak vyplývá mimo jiné z ustanovení § 68 odst. 

3 správního řádu, v odůvodnění rozhodnutí musí být uvedeny důvody výroku nebo výroků 

rozhodnutí, podklady pro jeho vydání a mimo jiné právě i úvahy, kterými se správní orgán 

řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů.
28

 

 V souvislosti s výše zmíněnou oblastí správního práva trestního je nutno zmínit, že 

v minulosti byl prvek ústnosti v některých případech obligatorně stanoven přímo zákonem. 

Bylo tomu tak například při řízení ve věci přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, který v ustanovení § 74 odst. 1 stanovil, že „o přestupku koná správní orgán 

v prvostupňovém řízení ústní jednání. V nepřítomnosti obviněného z přestupku lze věc 

projednat jen tehdy, jestliže odmítne, ač byl řádně předvolán, se k projednání dostavit nebo 

se nedostaví bez náležité omluvy nebo důležitého důvodu.“29
 Omezení zásady ústnosti v rámci 

tohoto dnes již neúčinného zákona je možné spatřovat v tom, že nejsou-li pochybnosti o tom, 

že obviněný z přestupku se daného přestupku skutečně dopustil, a nebyla-li věc vyřízena 

v blokovém řízení, může správní orgán bez nařízení ústního jednání vydat příkaz o uložení 

                                                   

26 Rozsudek Nejvyššího správní soudu č.j. 9 As 109/2012 – 62 ze dne 18.12.2012. 
27

 Rozsudek Nejvyššího správní soudu č.j. 9 As 109/2012 – 62 ze dne 18.12.2012. 
28§ 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
29 

§ 74 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
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napomenutí nebo pokuty. V souvislosti s omezením zásady ústnosti v řízení o přestupku ještě 

nutno zmínit rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2005, č. j. 3 As 46/2004 – 

60, kde soud dospěl k závěru, že ačkoli bylo podle zákona o přestupcích konání ústního 

jednání povinné, jeho nekonání nemuselo automaticky činit celé řízení nezákonným. V tomto 

rozhodnutí Nejvyšší správní soud konstatoval, že „skutečnost, že správní orgán I. stupně 

neprovedl ústní jednání, je vadou řízení, ovšem v projednávané věci s ohledem na výše 

uvedené nešlo o takovou vadu, která by mohla ovlivnit zákonnost napadeného rozhodnutí.“30
 

Naopak posílení prvku ústnosti je možné ve správním řízení spatřovat v úpravě 

provádění dokazování mimo ústní jednání, o němž musí být účastníci řízení, nehrozí-li 

nebezpečí prodlení, včas vyrozuměni.
31

 Stejným způsobem lze vnímat způsob provedení 

důkazu listinou, jsou-li účastníci řízení přítomni. K provádění tohoto důkazu dochází tak, že 

se listina přečte nebo je sdělen její obsah. K tomuto tématu, zejména v souvislosti 

s projednáváním přestupků a správních deliktů, se mimo jiné Nejvyšší správní soud vyjádřil 

v rozhodnutí ze dne 3. 4. 2012, č. j. 7 As 57/2010-82, když uvedl, že „principy ústnosti, 

přímosti a bezprostřednosti zajišťují, aby ten orgán, který rozhoduje o vině a sankci za 

správní delikt, byl autenticky přítomen a bezprostředně ovlivněn před ním provedenými 

důkazy, které zhodnotí a posléze z nich vyvodí správná a úplná skutková zjištění, podřadí je 

pod příslušnou právní kvalifikaci a konečně rozhodne o případné sankci. Dokazování tedy 

musí být primárně prováděno při ústním jednání, o jehož konání bude účastník sankčního 

řízení předem vyrozuměn ve smyslu § 49 odst. 1 správního řádu, aby mohl případně využít 

svého práva být přítomen a měl možnost se ke všem prováděným důkazům vyjádřit. Pouze 

výjimečně, za zákonem stanovených podmínek, lze dokazování připustit i mimo rámec ústního 

jednání, pak ale musí být o provedení takového důkazu vyhotoven protokol dle § 18 

správního řádu. Právo účastníka být přítomen provedení důkazu však zůstává i nadále 

zachováno, a to v  návaznosti na § 51 odst. 2 správního řádu.“32
 

V souvislosti s výše uvedeným obsahuje zajímavé závěry také rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu ze dne 16. 3. 2016 č. j. 1 As 166/2015, kde soud konstatoval, že „na řízení o 

předmětném správním deliktu dopadá čl. 6 Úmluvy v jeho trestní větvi (viz např. rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2007, č. j. 8 As 29/2007-121). Judikatura 

Evropského soudu pro lidská práva ovšem setrvale stojí na základním principu, že řízení o 

trestním obvinění musí být spravedlivé jako celek (viz rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 

16. 11. 2010 ve věci Taxquet proti Belgii, stížnost č. 926/05, § 84 a tam uvedené odkazy na 

                                                   

30 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2005, č. j. 3 As 46/2004 - 60. 

31 § 51 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
32 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3.4.2012 č.j. 7 As 57/2010-82. 
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další judikaturu). Ke splnění požadavků čl. 6 Úmluvy proto podle Nejvyššího správního 

soudu plně postačuje, pokud bude ústní jednání nařízeno v řízení před správním soudem.“33
 

Soud se tak poměrně překvapivě přiklonil k myšlence, že Listinou základních práv a svobod, 

stejně jako mezinárodními úmluvami o lidských právech zaručené právo na spravedlivý 

proces není porušeno v případě, kdy se v řízení o správním deliktu ústní jednání nekoná. Tuto 

svou úvahu Nejvyšší správní soud dále rozvedl, když konstatoval, že „důležitou roli hraje i 

skutečnost, že je možné se práva na spravedlivý proces vzdát (viz např. rozsudek ESLP ze dne 

21. 2. 1990 ve věci Hakansson a Sturesson proti Švédsku, stížnost č. 11855/85, § 66). Pokud 

tedy obviněný ze správního deliktu netrvá na konání ústního jednání v řízení o jeho žalobě ve 

smyslu § 51 s. ř. s., nemůže později namítat, že došlo k porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Na 

stejných zásadách stojí i právo plynoucí z čl. 38 odst. 2 Listiny (viz např. nález Ústavního 

soudu ze dne 23. 2. 2015, sp. zn. I. ÚS 2852/14, bod 28). Z těchto ustanovení podle 

Nejvyššího správního soudu neplyne jednoznačná povinnost správních orgánů 

projednávajících obvinění ze správního deliktu nařídit vždy ústní jednání.“34 

 Nejvyšší správní soud ve výše uvedené věci správního deliktu provozovatele vozidla 

uzavřel konstatováním, že „v případě, že je to tedy ke splnění účelu řízení a uplatnění práv 

účastníků nezbytné, musí jednání nařídit. Není-li tomu tak, ústní jednání ve správním řízení o 

správním deliktu provozovatele vozidla nařízeno být nemusí.“35
 

S výše citovanými závěry se však autor této práce neztotožňuje, a to zejména se 

závěrem, že k naplnění požadavku dle čl. 6 Úmluvy plně postačuje, bude-li ústní jednání 

nařízeno v řízení před správním soudem. Takový přístup by dle autorova názoru zcela 

odporoval jak zásadě hospodárnosti řízení, tak zásadě legitimního očekávání, neboť nelze 

primárně předpokládat, že by účastník řízení podal žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, 

následně by bylo provedeno ústní jednání před soudem rozhodujícím o této žalobě, a až tehdy 

by byla plně uplatněna práva účastníka řízení na spravedlivý proces. Autor má za to, že 

v takovém případě by mohla být porušena zásada rovnosti účastníků v řízení dle čl. 37 odst. 3 

Listiny základních práv a svobod.
36

 Autor si je vědom toho, že každý má právo obrátit se na 

soud, aby přezkoumal rozhodnutí orgánu veřejné moci, o kterém dotčená osoba tvrdí, že jím 

byla zkrácena na svých právech, nicméně v praxi může být takové soudní řízení velice časově 

náročné, neboť správní soudy fungují velice pomalu, a zároveň bude toto řízení nákladné i 

finančně, neboť pro erudované zpracování žaloby je zastoupení advokátem v praxi téměř 

                                                   

33 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.3.2016  č.j. 1 As 166/2015 – 29.  
34 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.3.2016  č.j. 1 As 166/2015 – 29. 
35 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.3.2016  č.j. 1 As 166/2015 – 29. 
36 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
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nezbytné. Mnoho osob proto takovou žalobu vůbec nepodá, ať již z důvodu nedostatku 

prostředků či z důvodu nedostatečné informovanosti o možnosti podání takové žaloby. 

 Jelikož má účastník právo být ústnímu jednání přítomen, je povinností správního 

orgánu jej o jeho konání vyrozumět. Skulová v této souvislosti uvádí, že o konání ústního 

jednání „bude informován správním orgánem nejméně 5 dní předem. Pokud by hroz ilo 

nebezpečí z prodlení, lhůta pěti dnů nemusí být dodržena.Tuto povinnost nemá správní orgán 

vůči účastníkovi, který se práva účasti na ústním jednání vzdal.“37
 Smyslem konání ústního 

jednání v řízení o přestupku dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích se pak Nejvyšší 

správní soud zabýval například v rozsudku ze dne 14. 1. 2016 č. j. 10 As 113/2014 – 71, kde 

uvedl, že „Smyslem ústního projednání přestupku je garance spolehlivě zjištěného skutkového 

stavu věci a realizace práva obviněného vyjádřit se ke všem skutečnostem a důkazům o nich. 

Uplatnění práva na projednání přestupku v přítomnosti obviněného předpokládá součinnost 

ze strany správního orgánu i obviněného. Správní orgán má povinnost postupovat tak, aby 

obviněnému z přestupku vytvořil podmínky pro realizaci jeho práva na projednání přestupku 

v jeho přítomnosti; na obviněném z přestupku je, aby se k ústnímu jednání fyzicky dostavil 

nebo se náležitě omluvil. Správní orgán má povinnost akceptovat pouze omluvu, která je 

náležitá. Nejvyšší správní soud ve své předchozí judikatuře vyložil tři podmínky náležité 

omluvy z jednání dle § 74 odst. 1 zákona o přestupcích, a sice povinnost omluvit se 

bezodkladně, mít důležitý důvod znemožňující účast na jednání a takto tvrzený důvod 

doložit“.38
 V obecné rovině lze s těmito závěry Nejvyššího správního soudu souhlasit, avšak 

problematická opět zůstává praktická aplikace, neboť ta dává správnímu orgánu značně 

širokou možnost uvážení, zda se jednalo o náležitou omluvu z jednání či nikoli.  

 V souvislosti s řízením o přestupcích představuje zajímavou proměnu pojetí zásady 

ústnosti dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Jak bylo 

výše zmíněno, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v § 74 odst. 1 stanovil ústní jednání jako 

obligatorní součást řízení. Současný zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

v ustanovení § 80 však již upravuje povinnost vedení ústního jednání jako fakultativní.  

Základní východisko obsahuje odst. 1 toho ustanovení, které stanoví, že správní orgán může 

nařídit ústní jednání. Zde se dle názoru autora jedná o projev správního uvážení a zároveň o 

odchylku od § 49 správního řádu, kde striktně vzato prostor pro uvážení není. Buď jsou 

naplněny podmínky tohoto ustanovení, tedy správní orgán ústní jednání nařídí v případech, 

kdy tuto povinnost stanoví zákon, případně jestliže je to nezbytné ke splnění účelu řízení a 

                                                   

37
 SKULOVÁ, Soňa a kol. Správní právo procesní. 4.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. ISBN 978-80-7380-830-3, s. 

127. 
38

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14.1.2016 č.j. 10 As 113/2014 – 71. 
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uplatnění práv účastníků, nejsou-li však tyto podmínky splněny, a contrario správní orgán 

ústní jednání nenařídí. V odst. 2 ustanovení § 80 jsou však obsaženy dvě zvláštní pravidla. Je-

li nařízení ústního jednání nutné ke zjištění stavu věci, správní orgán je povinen ho nařídit, tj. 

není prostor pro žádné uvážení bez ohledu na podání žádosti, a dále je-li to nutné pro 

uplatnění práv obviněného a ten o to požádá. Tato část je dle názoru autora do značné míry 

redundantní, protože je-li to nutné pro uplatnění práv, měl by správní orgán nařídit ústní 

jednání i bez žádosti, lhostejno zda jako projev diskrece dle odst. 1 § 80 či povinnosti podle § 

49 správního řádu, tedy tato žádost by měla sloužit spíše jako zdroj informací o tom, zda je 

ústní jednání nezbytné, než jako dispoziční úkon. Na druhou stranu, jak již bylo zmíněno, 

není vyloučeno, aby správní orgán nařídil ústní jednání, aniž by o to kterýkoliv účastník 

řízení žádal.
39

  

Správní orgán může nařídit ústní jednání nejen na žádost obviněného, jak bylo 

popsáno výše, ale i na žádost poškozeného, je-li to třeba k rozhodnutí o nároku na náhradu 

škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení. Tak tomu bude například za situace, 

kdy poškozeného bude potřeba k jím uplatněnému nároku vyslechnout. Stejně tak jako 

obviněný, musí být i poškozený poučen o jeho právu žádat nařízení ústního jednání.
40

 Právní 

úprava se tak přiklání i v přestupkovém řízení k výše citované judikatuře Nejvyššího 

správního soudu. Důvodová zpráva
41

 k zákonu 250/2016 Sb., rovněž uvádí, že důvodem ke 

změně pojetí povinnosti nařizovat ústní jednání, bylo zjednodušení procesního postavení 

správních orgánů v situacích, kdy by nařízení ústního jednání bylo zjevně bezúčelné nebo 

nehospodárné.  

Autor se však v praxi paradoxně setkává se situacemi, kdy probíhají ústní jednání o 

přestupcích, za něž hrozí uložení velice nízké pokuty (tedy například v případě dopravních 

přestupků u malého překročení nejvyšší povolené rychlosti), naopak u přestupků, za které lze 

uložit několikamilionovou pokutu (typicky například u přestupků v oblasti potravinářské či 

v oblasti výroby a distribuce doplňků stravy), probíhá správní řízení bez nařízení ústního 

jednání a o pokutách v řádech statisíců je rozhodnuto bez jednání. Taková správní řízení již je 

možné připodobnit k řízení trestnímu, neboť u takových přestupků je promlčecí doba stejně 

dlouhá jako u nejméně závažných trestných činů, tedy tři roky, a lze za ně uložit velice 

vysokou pokutu. Zjišťování stanoviska účastníka řízení při ústním jednání je tak v takovém 

                                                   

39 
ONDRUŠOVÁ, Marta; ONDRUŠ, Radek; VYTOPIL, Petr. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich: Praktický komentář k zákonu č. 250/2016 Sb. (přestupkový řád) s důvodovou zprávou a základní 
judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-212-7, s. 519. 
40 

§ 80 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
41 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 250/2016 sb.[ online] Dostupná z: 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=555&ct1=0. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=555&ct1=0
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případě velice vhodné a dle názoru autora dokonce nutné k tomu, aby byl bez důvodných 

pochybností zjištěn stav věci. Při ústním jednání lze navíc i účastníkovi řízení pokládat 

doplňující otázky či objasnit situaci, která by jinak mohla ze strany správního orgánu zůstat 

nepochopena. Autor si je vědom možnosti každého vyjádřit se ve správním řízení písemnou 

formou, nicméně má za to, že ne každý je schopen s pečlivostí a srozumitelností formulovat 

veškeré skutečnosti nutné pro řádné a pečlivé přezkoumání věci správním orgánem. O to 

pečlivěji by tudíž měly správní orgány zvažovat, zda jsou pro nenařízení ústního jednání 

skutečně naplněny veškeré zákonné a judikaturou dovozené podmínky, aby nedošlo k zásahu 

do práv účastníka řízení, což by následně mohlo mít zásadní vliv při přezkumu rozhodnutí ve 

správním soudnictví. 
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3. Zásada neveřejnosti správního řízení a zásada veřejnosti 

 

Na dvojici zásad uvedenou v předchozí kapitole dále úzce navazuje následující 

dvojice zásad správního řízení, a sice zásada neveřejnosti správního řízení společně se 

zásadou veřejnosti, která ji v některých případech modifikuje. Jednou ze základních premis 

správního řízení je, že toto řízení není vedeno veřejně. Tato skutečnost vyplývá jak z tradice 

správních řízení, tak rovněž ze způsobu vedení spisů, v nichž jsou shromažďovány, či do nich 

zaznamenávány důkazy a další podklady pro rozhodnutí správního orgánu, včetně návrhů a 

žádostí účastníků řízení.
42

 Uplatňování této zásady představuje asi nejvýznamnější odlišnost 

správního řízení oproti řízení soudnímu, jenž je koncipováno primárně jako řízení veřejné a 

prvek neveřejnosti se uplatňuje pouze výjimečně. Legitimita užívání zásady neveřejnosti  je 

v případě správního řízení dána ochranou soukromí účastníků řízení, neboť na rozdíl od 

soudního řízení, které je zpravidla vedeno jako kontradiktorní, se v rámci řízení správního 

jedná primárně o řízení nesporná. Neopominutelným doplňkem této zásady je rovněž 

povinnost obsažená v §15 odst. 3 správního řádu, která oprávněným osobám ukládá 

povinnost uchovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s 

výkonem své pravomoci. Zákon však ve stejném odstavci upravuje možnost zproštění této 

povinnosti v případě, že tak stanoví zvláštní zákon či je obdržen souhlas osoby, jíž by se 

zveřejnění předmětných skutečností týkalo.  

Listina základních práv a svobod v čl. 38 odst. 2 stanoví, že „každý má právo, aby 

jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl 

vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v  případech 

stanovených zákonem.“43
 Veřejně se řízení vede pouze tehdy, pokud tak stanoví zákon nebo  

o tom rozhodne správní orgán. V pojetí této zásady došlo v případě správního řízení 

k zásadnímu průlomu přijetím zákona 500/2004 Sb., správního řádu, který ve svém § 49  

zakotvil právo účastníka navrhnout správnímu orgánu provedení řízení veřejného. Správní 

orgán může tento návrh zamítnout pouze z důvodů vymezených zákonem, viz dále. Zásada 

veřejnosti řízení je v dalších v zákonech, které upravují jednotlivá správní řízení, obsažena 

pouze zřídka.  

O veřejném jednání se tak hovoří například v zákoně č. 484/1991 Sb., o Českém 

rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů v případě jednání Rady Českého rozhlasu, resp. 

zákoně č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů v případě jednání 

                                                   

42 SKULOVÁ, Soňa a kol. Správní právo procesní. 4.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. ISBN 978-80-7380-830-3, s. 84. 
43 

Čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 
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Rady České televize.
44

 Veřejné jednání stanovené zákonem nalezneme rovněž typicky v 

řízeních vedených podle zákona 183/2006 Sb., stavebního zákona, u nichž je ve veřejném 

zájmu umožnit účast na jednání širokému okruhu osob, u kterého se přijímané rozhodnutí 

může negativně projevit na jejich právem chráněných zájmech. 

K uskutečnění veřejného ústního jednání vyslovují v komentáři Potěšil a kol. názor, 

že „účastník správního řízení uvedený v § 27 odst. 1 má nárok na uskutečnění veřejného 

ústního jednání jedině za situace, kdy správní orgán ve věci přikročil k nařízení ústního 

jednání a na základě této skutečnosti tento účastník navrhne, aby dotyčné ústní jednání bylo 

veřejné. V takovém případě je správní orgán obligatorně povinen uskutečnit ústní jednání 

v podobě veřejného ústního jednání.“45
 V této souvislosti je však nutno upozornit na fakt, 

který uvedl ve svém rozsudku ze dne 29. 3. 2012 č. j. 15 A 18/2010 – 88 Krajský soud v Ústí 

nad Labem, a sice že „účastníku správního řízení svědčí ‘toliko’ nárok na uskutečnění ústního 

jednání v režimu veřejného ústního jednání, nikoliv nárok na uskutečnění ústn ího jednání 

jako takového. Správní orgán musí nejprve posoudit, zda jsou splněny podmínky pro nařízení 

ústního jednání (§49 odst. 1) a teprve poté může účastník navrhnout, aby bylo nařízené ústní 

jednání veřejné.”46
 O návrhu účastníka, aby bylo ústní jednání veřejné, rozhoduje správní 

orgán formou usnesení, které se pouze poznamená do spisu. Pokud však správní orgán ústní 

jednání nenařídí (a ústní jednání nestanoví pro dané správní řízení ani zvláštní právní úprava), 

tak na základě žádosti účastníka správního řízení podle ustanovení § 49 odst. 4 s. ř., aby se 

uskutečnilo ústní jednání veřejné, není povinen správní orgán vydávat usnesení, jež by 

současně byl povinen zaznamenávat i do spisu.
47

 

Svolaná ústní jednání před správním orgánem jsou tak v zásadě také neveřejná, 

přičemž ke konání ústního jednání je nutno splnit zákonem stanovené podmínky. Zmiňované 

podmínky jsou nastaveny v ustanovení § 49 odst. 2 s. ř., které stanoví, že „Ústní jednání je 

neveřejné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že jednání nebo jeho část jsou 

veřejné.Při určování veřejného ústního jednání dbá správní orgán na ochranu osobnosti, 

jakož i na ochranu mravnosti. Z důvodu ochrany mravnosti mohou být z účasti na ústním 

                                                   

44 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád: komentář 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2019. ISBN 978-80-7400-751-4, s. 308. 
45 POTĚŠIL, Lukáš, HEJČ, David, RIGEL, Filip, MAREK, David. Správní řád.Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2015. ISBN 978-80-7400-598-5, s. 261. 
46

 Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29.3.2012 č.j. 15 A 18/2010-88. 
47 POTĚŠIL, Lukáš, HEJČ, David, RIGEL, Filip, MAREK, David. Správní řád.Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2015. ISBN 978-80-7400-598-5, s. 262. 



18 

 

jednání vyloučeny nezletilé osoby.“48 Nezletilou osobou je v tomto kontextu nutno chápat 

osobu mladší 18 let, pokud neuzavřela před dosažením tohoto věku manželství.
49

 

S ohledem na veřejnost jednání je nutno rozlišovat účastníky řízení v tom smyslu, že 

účastník řízení uvedený v ustanovení § 27 odst. 1 s. ř. může na základě ustanovení § 49 odst. 

3 s. ř. snáze dosáhnout veřejného projednání svého případu. Správní orgán je totiž v  případě 

těchto účastníků, na základě uvedeného ustanovení, povinen jejich návrhu (podanému ve 

smyslu § 37 s. ř.), aby bylo ústní jednání veřejné, vyhovět. Výjimkou jsou však případy, kdy 

by jeho uskutečněním mohla být způsobena újma ostatním účastníkům řízení.
50

 Není tedy 

zapotřebí souhlasu těchto ostatních účastníků, zohledňována musí být ze strany správního 

orgánu pouze skutečnost, zdali by jím mohla být nařízení veřejného projednání způsobena 

nějaká újma.   

Jak tedy vyplývá z uvedené judikatury a literatury, není v moci účastníka správního 

řízení vynutit si na správním orgánu konání veřejného ústního jednání, není-li konání ústního 

jednání stanoveno přímo právní normou. V případech, kdy je však ústní jednání právní 

normou předepsáno, případně jej na základě vlastního rozhodnutí či podnětu účastníka řízení 

nařídí správní orgán, má účastník právo žádat, aby se toto ústní jednání konalo veřejně a  na 

jeho veřejné konání má také právní nárok. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že obecnou 

zásadou správního řízení je konání řízení neveřejně, mimo jiné také s odkazem již 

analyzovanou zásadu písemnosti správního řízení. Tato zásada však může být v rámci vedení 

správního řízení dále modifikována, a to dvěma způsoby. První způsob představuje veřejnost 

řízení během jeho průběhu, viz stať výše, druhým způsobem je aplikace principu veřejnosti 

až na výsledek správního řízení. V takovém případě je samotné správní řízení stále vedeno 

neveřejně a zásada veřejnosti se aplikuje až na samotný výsledek tohoto řízení, tedy 

rozhodnutí. V tomto ohledu je ještě nutno podotknout, že obě podoby výše zmíněných 

výjimek mají odlišný důvod svojí existence. V prvním případě je ratiem ochrana práv 

ostatních účastníků správního řízení, v druhém případě jím je ochrana veřejného zájmu.  

Aplikace modifikace zásady neveřejnosti je patrná např. na příkladu činnosti České 

obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce v rámci své úřední činnosti provádí kontroly 

jakosti prodávaného zboží na čerpacích stanicích a v nezanedbatelném množství případů je 

při odhalení nedostatku povinna zahájit správní řízení s provozovatelem této čerpací stanice. 

Vzhledem k tomu, že toto správní řízení bylo ovládáno zásadou neveřejnosti, nebyla Česká 

                                                   

48 § 49 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
49

 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád: komentář 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2019. ISBN 978-80-7400-751-4, s. 308. 
50

 Ibid., s. 308. 
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obchodní inspekce oprávněna poskytnout podrobnosti o výsledcích kontrol a zejména o 

konkrétních nalezených nedostatcích. Mnohdy proto docházelo k situacím, že i drobná 

pochybení provozovatelů čerpacích stanic vedla až k zániku jejich podnikání, neboť Česká 

obchodní inspekce pouze zveřejnila, že čerpací stanici byla uložena sankce, ale nikoli už 

konkrétní zjištěné nedostatky, které byly příčinou uložení této sankce. Spotřebitelům tak v 

podstatě nebylo umožněno posoudit, zda provinění provozovatele bylo skutečně zásadní, 

nebo se na straně provozovatele čerpací stanice jednalo o banální delikt formálního 

charakteru. V současné době dochází na internetových stránkách České obchodní inspekce ke 

zveřejňování rozhodnutí o uložených sankcích, kde se mohou spotřebitelé seznámit 

s konkrétními zjištěnými nedostatky, které byly příčinou uložení sankce, případně i 

s výsledkem uplatněného opravného prostředku.  

Takovou praxi pak autor této práce hodnotí velice kladně a má za to, že k takovému 

kroku by bylo vhodné přistoupit i v případě zveřejňování rozhodnutí dalších orgánů veřejné 

správy, a to například opět Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státního ústavu pro 

kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv apod. Tyto instituce totiž rozhodují o případných 

přestupcích, které reálně mohou mít za následek ohrožení veřejnosti, zejména spotřebitelů a 

jejich zdraví či majetku. Autor si je vědom toho, že je zde zakotveno právo na poskytnutí 

informací o prováděných kontrolách a uložených opatřeních a sankcích na vyžádání, nicméně 

rozhodnutí, která mají vliv na veřejnost a spotřebitele, by měla být podle názoru autora 

zveřejněna vždy (obdobně jako to činí Česká obchodní inspekce), neboť lze důvodně 

předpokládat, že většina dotčených osob, tj. spotřebitelů, nebude vyhledávat a následně 

vyplňovat žádost o poskytnutí informací a čekat na poskytnutí těchto informací. Jednoduchý 

on-line přístup k daným rozhodnutím ve věci ochrany spotřebitele by mohl vést k lepší 

orientaci spotřebitelů na daném konkrétním trhu, ať se jedná o potraviny, tabákové výrobky, 

alkohol, léčivé přípravky a další. Zároveň by byla dána vysoká transparentnost rozhodování 

správních orgánů a informování veřejnosti o výsledku šetření, která se veřejnosti přímo 

dotýkají, a to právě ve věcech, ve kterých je rozhodováno v rámci ochrany spotřebitele. 

V neposlední řadě má pak autor za to, že takové zveřejňování by mohlo mít i preventivní 

dopad na ostatní podnikatelské subjekty v daném odvětví, neboť povinnosti, např. na trhu 

s potravinami, jsou často určeny natolik obecně, že pouze rozhodovací praxe může dovodit, 

jaká konkrétní jednání mohou být porušením těchto povinností. Zde se pak nutně nemusí 

jednat o úmyslné porušování zákona či jiných předpisů ze strany daných podnikatelských 

subjektů, ale o možnost mnohosti výkladu daných právních norem a stanovených povinností. 

Autor má za to, že mnoho takových osob by uvítalo možnost jednoduše se seznámit 

s rozhodovací praxí správních orgánů a předejít tak případnému nechtěnému porušení 
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právních norem. V tomto smyslu by bylo podle autora na místě zřízení centrálního registru 

takových rozhodnutí, kde by bylo možné podle konkrétní oblasti zájmu vyhledat rozhodnutí 

vztahující se k dané problematice a zajistit tak reálnou aplikaci zásady veřejnosti výsledku 

správního řízení v případech, které se veřejnosti přímo dotýkají.   
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4. Zásada oficiality a zásada dispoziční 

 

Tyto dvě shora rubrikované zásady se týkají způsobu zahájení a vedení řízení a lze je 

zjednodušeně definovat jako odpověď na otázku, který ze subjektů správního řízení drží 

procesní iniciativu. Skulová o těchto zásadách říká, že „upravují uplatnění určitých úkonů 

v řízení, či vůbec samotné zahájení řízení buď jako projev pravomoci správního orgánu, nebo 

jako uplatnění vůle účastníků, resp. upravují provedení úkonu jako povinné, nebo 

ponechávají v dispozici správního orgánu nebo účastníka řízení uplatnění určitých postupů či 

úkonů.“51
 

 Zásada oficiality, neboli také zásada postupu z úřední povinnosti, představuje jeden ze 

základních pilířů fungování správního řízení, protože zakotvuje povinnost orgánů veřejné 

moci vykonávat svojí pravomoc samostatně z úřední povinnosti. Upravuje tak povinnost 

těchto orgánů být aktivní i bez nutnosti ingerence veřejnosti prostřednictvím podávání 

návrhů, připomínek či podnětů a je tak neodmyslitelným předpokladem pro uplatňování 

zásady ochrany veřejného zájmu. Neodmyslitelnou součástí této zásady je rovněž povinnost 

správního orgánu vést řízení až do okamžiku, kdy je naplněn jeho účel. Ve správním řízení se 

zásada oficiality projevuje několika způsoby. Její význam je zásadní v tom, že se správní 

řízení „nachází v úřední pravomoci správního orgánu a jeho běh resp. úkony v řízení nezávisí 

na vůli účastníků řízení“52
. V určitých v zákoně vymezených případech je tato zásada použita 

při zahájení řízení, je-li toto zahájeno ex officio, tedy z moci úřední. Ústavní soud však 

k zásadě oficiality v usnesení ze dne 8. 10. 2002 sp. zn. II. ÚS 586/02 poznamenal, že „lze 

souhlasit s názorem, že nemůže záležet na libovůli správního orgánu, zda řízení, které lze 

zahájit pouze z jeho vlastního podnětu, zahájí, či nikoliv, neboť jeho činnost je ovládána mj. 

principem oficiality, podle kterého správní orgán má právo a povinnost zahájit řízení, jakmile 

nastane skutečnost předvídaná zákonem, bez ohledu na to, jak ji zjistí. Na druhé straně však 

neexistuje dle názoru Ústavního soudu žádné ústavně zaručené subjektivní právo fyzické nebo 

právnické osoby na to, aby vůči jinému subjektu bylo zahájeno správní řízení, v  jehož rámci 

by byl tento subjekt za porušení právních předpisů stíhán.”53
 

Správní orgán také zodpovídá za vedení řízení, což obecně znamená, že musí ukončit 

řízení zákonem předvídaným způsobem, stejně jako v právními předpisy stanovených 

lhůtách. V případě uplatnění zásady oficiality zahajuje řízení a jeho předmět určuje sám 

                                                   

51 
SKULOVÁ, Soňa a kol. Správní právo procesní. 4.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. ISBN 978-80-7380-830-3, s. 84. 

52 Ibid., s. 85. 
53 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 8.10.2002 sp.zn. II. ÚS 586/02.  
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správní orgán z moci úřední, bez závislosti na vnějších podnětech ze strany účastníků daného 

správního řízení a účastník řízení tedy u těchto řízení zahájených z úřední povinnosti 

nepředstavuje pána sporu (dominus litis) jako je tomu v případě řízení civilních. Správní 

orgán je v již zahájeném řízení vždy povinen pokračovat a opatřit si podklady potřebné pro 

vydání rozhodnutí.  

 Zásada oficiality a zásada dispoziční od sebe nejsou ve správním řízení odděleny tak 

striktně, jak by se mohlo na první pohled zdát. Uplatňují se ve správním řízení ve vzájemné 

kombinaci, jejíž elementy se mohou lišit v závislosti na povaze konkrétního řízení, která 

může často být, jak již bylo ostatně výše řečeno, obsažena vedle správního řádu  také 

v jednotlivých zvláštních zákonech.  

 Řízení ex officio, tedy řízení z moci úřední, je v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 

správního řádu zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi, 

uvedenému v ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, přičemž toto oznámení se děje 

doručením písemného oznámení nebo ústním prohlášením. Oznámení o zahájení správního 

řízení musí dle zákonné úpravy obsahovat označení správního orgánu, dále předmět 

správního řízení, stejně jako jméno, příjmení, služební číslo nebo funkci a podpis oprávněné 

úřední osoby. Stěžejní náležitostí oznámení o zahájení správního řízení je však vymezení 

předmětu řízení.
54

 K jeho nedostatkům se několikrát vyslovil ve své judikatuře Nejvyšší 

správní soud, například když v rozsudku ze dne 31. 3. 2010 č. j.1 Afs 58/2009-541 

konstatoval, že „předmět řízení musí být v oznámení o zahájení řízení identifikován 

dostatečně určitě tak, aby účastníkovi řízení bylo zřejmé, jaké jeho jednání bude posuzováno, 

a aby bylo zaručeno jeho právo účinně se v daném řízení hájit. Správní orgán může 

v průběhu řízení zahájeného z moci úřední upřesnit jeho předmět, nedojde-li tímto úkonem 

k žádné procesní újmě na straně účastníků řízení. Upřesněním předmětu řízení nesmí dojít 

k jeho zásadnímu rozšíření nebo změně oproti jeho vymezení v oznámení o zahájení 

správního řízení. Správní orgán musí s upřesněním předmětu řízení řádně seznámit účastníky 

řízení a musí jim dát možnost se k němu vyjádřit.“55
 Absentující, případně nedostatečně 

vymezený předmět řízení, představuje výrazné procesní pochybení, které může vést 

k nezákonnosti rozhodnutí o věci samé.
56

 

Výše uvedené oznámení nemusí být samostatným úkonem, ale může být v souladu 

s ustanovením § 46 odst. 3 správního řádu také spojeno s dalším úkonem v příslušném 

                                                   

54 § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
55 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.3.2010, č.j. 1 Afs 58/2009-541. 
56 POTĚŠIL, Lukáš, HEJČ, David, RIGEL, Filip, MAREK, David. Správní řád.Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2015. ISBN 978-80-7400-598-5, s. 251. 
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správním řízení. Takovýmto spojeným úkonem může být například předvolání dle § 59 nebo 

výzva k vyjádření se k zahájení řízení.
57

 Správní orgán je v souladu s ustanovením § 47 odst. 

1 správního řádu povinen uvědomit o zahájení správního řízení všechny jemu známé 

účastníky řízení. Nesplnění této povinnosti ze strany správního orgánu je z jeho strany 

nesprávným úředním postupem, který může v zákonem stanovených případech zakládat 

právo poškozeného na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejném moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o 

změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).  

 Správní orgán však nemůže zahájit správní řízení, zjistí-li, že v téže věci probíhá 

totožné řízení před jiným správním orgánem. Litispendence neboli překážka dříve zahájeného 

řízení, je vzhledem ke správnímu řízení upravena v ustanovení § 48 odst. 1 správního řádu. 

Totožnost řízení je pak chápána jako totožnost práva nebo povinnosti, tedy předmětu řízení  

a totožnost účastníků řízení. Otázku existence překážek řízení je třeba posuzovat rovněž 

v průběhu správního řízení, a pokud by byla zjištěna až dodatečně, je třeba v případě řízení 

zahajovaných z moci úřední v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 s. ř. řízení usnesením 

zastavit.
58

 

K řízení zahájenému z moci úřední je pak třeba uvést, že na něj úzce navazuje otázka, 

kterou se tato práce sice nezabývá, nicméně pro zahajování řízení je podstatná, a to otázka 

běhu promlčecí doby, zejména v případě správního trestání. V zákoně o odpovědnosti za 

přestupky je jedním z důvodů zániku odpovědnosti za přestupek uvedeno právě uplynutí 

promlčecí doby
59

, přičemž tato počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku, 

s modifikovanou úpravou pro pokračující, hromadný a trvající přestupek.
60

 Do doby 

účinnosti zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byla  

promlčecí doba a její běh ve věcech přestupků upravena ve zvláštních zákonech, kdy 

subjektivní promlčecí doba počala běžet až dnem, kdy se správní orgán o spáchání přestupku 

dozvěděl.
61

 Aktuální právní úprava pak klade na příslušné správní orgány vyšší nároky, 

neboť z jejich strany musí dojít k zahájení správního řízení z moci úřední do určité doby ode 

dne spáchání přestupku a je irelevantní, kdy se správní orgán o spáchání přestupku dozvěděl. 

Na druhou stranu je pak u případných účastníků správního řízení dána vyšší právní jistota, do 

                                                   

57 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád: komentář 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2019. ISBN 978-80-7400-751-4, s. 293. 
58 Ibid., s. 299. 
59 Ustanovení § 29 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
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 Ustanovení § 31 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
61 Viz např. § 17i odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění do 30. 6. 2017 



24 

 

jaké doby správní orgán může takové řízení zahájit a kdy případně nastává zánik jejich 

odpovědnosti za předmětný přestupek. V původní právní úpravě, tj. před účinností zákona o 

odpovědnosti za přestupky, mohlo být předmětem složitého dokazování a hodnocení 

okamžiku, kdy se správní orgán o přestupku dozvěděl, tj. od kterého okamžiku počala běžet 

promlčecí doba. Autor této práce danou úpravu vítá, neboť v případech zahajovaných z moci 

úřední by měl být dán na jedné straně důraz na povinnosti a odpovědnost správního orgánu 

k ochraně veřejného zájmu a na straně druhé právní jistota případných účastníků řízení 

ohledně zániku jejich odpovědnosti za přestupek.  

 Zatímco obecně připouští správní řád dva výše uvedené způsoby zahájení řízení, tedy 

zahájení na návrh a zahájení z moci úřední (ustanovení § 44 správního řádu upravuje zásadu 

dispoziční a ustanovení § 46 správního řádu zásadu oficiality ve vztahu k zahájení řízení), pro 

zahájení řízení o řádném opravném prostředku, tedy řízení odvolacího nebo řízení 

rozkladového, se uplatní výhradně zásada dispoziční, neboť je takové řízení zahajováno 

z podnětu účastníka.
62

  

 Co se týče řízení o žádosti, je dílčím projevem zásady dispoziční povinnost žadatele 

ve své žádosti označit další jemu známé účastníky zahajovaného správního řízení. Jelikož je 

žádost nutno považovat za druh podání ve smyslu ustanovení § 37 s. ř., je možné ji učinit 

písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným 

elektronickým podpisem. Za podmínky, že bude podání do pěti dnů potvrzeno některou 

z výše uvedených forem, je možné jej učinit také pomocí jiných technických prostředků, 

zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného 

elektronického podpisu (tj. e-mailem, který není podepsán uznávaným elektronickým 

podpisem). 

V případě řízení zahajovaného na žádost je tedy účastník řízení tím, kdo vymezuje 

jeho předmět a kdo s řízením také disponuje, což je samozřejmě projevem dispoziční zásady. 

Účastník řízení tudíž může svou žádost zúžit, vzít žádost zpět, případně také žádat přerušení 

řízení apod. V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí určitými vadami, je 

správní orgán povinen účastníku řízení poskytnout pomoc či poučení tak, aby mohly být 

případné nedostatky žádosti odstraněny.
63

 Velmi zajímavě shrnul podstatu dispoziční zásady 

Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 1238/08 ze dne 14. 7. 2008, kde konstatoval, že 

„dispoziční zásada není principem, který by měl pouze ryze technickou povahu, ale projevují 

                                                   

62 KOPECKÝ, Martin. Správní právo: Obecná část. 2.vyd., Praha, C.H. Beck, 2021. ISBN 978-80-7400-820-7, s. 
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se v ní i významná hodnota lidské osobnosti spočívající v možnosti jejího svobodného 

jednání, garantovaného právem v nejobecnější podobě jako princip individuální 

autonomie.“
64

 

 Závěrem je tudíž možno shrnout, že pro průběh správního řízení je podstatné, zda se 

jedná o řízení zahajované na návrh, či řízení zahájené z moci úřední. Zásadním rozdílem mezi 

řízením zahajovaným na návrh a řízením, které je zahajováno z moci úřední, je především 

možnost účastníka prvého z nich řízením disponovat, tedy například vzít podanou žádost 

zpět. Další poměrně významný rozdíl je i v překážkách pro vedení řízení - řízení zahájená 

z moci úřední, v nichž už jednou bylo vydáno rozhodnutí (až na nepodstatné výjimky) brání 

novému řízení, ale zamítnutou žádost je možné podat znovu. Výše jsme se rovnež zabývali 

související otázkou běhu promlčecí doby a zahajování řízení z moci úřední. Otázka včasnosti 

se však vztahuje i k zahájení řízení na žádost, resp. právě k samotnému podání této žádosti, 

která může být časově omezena, a to ať se jedná o podání odvolání či podání žádosti o 

přiznání určitého práva, např. podání žádosti o vyplacení příspěvku na bydlení. V tomto 

případě je pak naopak kladena odpovědnost na samotného žadatele a je vyžadována jeho 

znalost znění aktuálních právních předpisů a jeho práv nebo povinností. Při aplikaci zásad 

rozebraných v této kapitole je pak nutné apelovat nejen na znalosti správních orgánů, ale také 

samotných účastníků řízení, kteří jsou o mnohých svých právech informováni (například o 

lhůtě k podání odvolání), ale o mnohá se musí aktivně zajímat sami a je pouze na jejich 

odpovědnosti, případně na jejich uvážení, zda svá práva budou řádně uplatňovat. 
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5. Zásada vyšetřovací a zásada projednací 

 

Podstata zásady vyšetřovací je upravena v § 50 odst. 2 větě první správního řádu a její 

uplatňování tvoří základní předpoklad pro naplnění požadavků zásady materiální pravdy. 

Ze zásady materiální pravdy
65

, jejímž projevem je zásada zjištění skutkového stavu 

věci, vyplývá, že na správním orgánu leží hlavní tíha odpovědnosti za shromáždění podkladů 

pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Správní orgán je povinen zjistit skutečný stav věci, 

přičemž také rozhoduje o způsobu a rozsahu jeho zjišťování. Při uplatnění zásady vyšetřovací 

(jinak také vyhledávací nebo inkviziční), není žádný z účastníků řízení procesně odpovědný 

za to, bude-li, či nebude-li zjištěn určitý poznatek o skutečnosti. Naproti tomu zásada 

projednací stanoví, že účastník řízení je povinen správnímu orgánu napomáhat při zjišťování 

poznatků o skutkovém stavu projednávané věci. Tuto zásadu, která umožňuje správnímu 

orgánu vycházet z účastníky navržených důkazních prostředků, upravuje § 141 odst. 4, 

správního řádu, jenž se zabývá vedením řízení sporného. Správní orgán se však v tomto 

případě nemůže spokojit pouze s podklady, které byly předloženy účastníky řízení, neboť  

i nadále musí jednat v souladu se zásadou materiální pravdy a zásadou ochrany veřejného 

zájmu.  

 Jedná-li se o správní řízení, v němž se rozhoduje o uložení povinnosti konkrétní 

osobě, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné skutečnosti. 

Z uvedeného vyplývá, že v případě ostatních řízení, tedy těch, kdy se nejedná o uložení 

konkrétní povinnosti vrchnostenským aktem správního orgánu, není správní řízení ovládáno 

zásadou vyšetřovací. Správní orgán je pak v těchto typech řízení limitován důkazními návrhy 

účastníků daného správního řízení. Jak uvedl v rozhodnutí ze dne 30.5 2013 č. j. 2 As 

32/2012 – 33 Nejvyšší správní soud „na rozdíl od řízení návrhového, vykazujícího zde 

některé rysy sporného řízení podle § 141 správního řádu (vymezení předmětu řízení návrhem, 

obchodně právní povaha sporu, tedy námitek, které musely být dříve uplatněny atd.), kde 

nachází své neoddiskutovatelné místo zásada projednací, v případě řízení zahajovaného ex 

officio výrazně dominuje zásada vyhledávací. Tato zásada značí povinnost správního orgánu 

zabývat se důkazními návrhy účastníka řízení a rozhodovat o nich, pokud takové návrhy 

vznáší; zároveň to ale s sebou nese povinnost správního orgánu neupínat se jen k  tvrzením 

účastníka řízení, která nemusejí být pravdivá, a nezříci se vlastní důkazní aktivity v  případě, 
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že účastník řízení nemá vlastní návrhy na dokazování. Vyšetřovací zásada velí správnímu 

orgánu činit vše potřebné k řádnému zjištění skutkového stavu, a to bez ohledu na míru 

procesní aktivity či naopak indolence účastníka řízení.“
66

 Dále v tomto rozhodnutí Nejvyšší 

správní soud konstatoval, že „správní orgán má tutéž povinnost jak k vyhledávání skutečností, 

které jdou účastníku řízení k tíži, tak i ke skutečnostem, které mu naopak prospívají.“67
 

 Z uvedeného tedy vyplývá, že se správní orgán nemůže odpovědnosti za zjištění 

skutkového stavu v souladu s principem materiální pravdy zcela zbavit, stejně jako nelze 

na účastníka řízení zcela přenést povinnost správního orgánu opatřit v případě potřeby 

podklady pro vydání rozhodnutí. Jestliže by správní orgán takovýmto způsobem postupoval, 

není možné s případným neopatřením podkladů pro vydání rozhodnutí spojovat negativní 

procesní důsledky pro účastníka řízení. Není tedy například možné, aby správní orgán 

konstatoval stav důkazní nouze a na jeho základě vydal pro účastníka nepříznivé 

rozhodnutí.
68

 Uvedený závěr podporuje také rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 

8. 2011 č. j. 1 As 16/2011-98, v němž dospěl uvedený soud k závěru, že „ani převzetí 

podkladů pro rozhodování od jiného správního orgánu… správní orgán, který dané řízení 

vede… nezbavuje zodpovědnosti za zajištění dostatečného důkazního standardu pro dané 

řízení.“69
 V jiném rozhodnutí, konkrétně v rozsudku ze dne 27. 6. 2013 č. j. 1 As 20/2013 - 

64 pak Nejvyšší správní soud z výše uvedeného pravidla, že podklady pro vydání rozhodnutí 

je povinen opatřovat především správní orgán dovodil, že „v případě, kdy stěžovatel označil 

určitý důkaz, avšak tento důkaz nedoložil, je správní orgán povinen se jím zabývat, a pokud 

by jej považoval za relevantní pro zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti 

(§3), musel by si jej ve smyslu § 50 odst. 2 sám opatřit.“70
  

 V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 správního řádu, určuje rozsah a způsob zjištění 

skutkového stavu správní orgán. Účastník řízení má právo navrhovat důkazy a činit jiné 

návrhy po celou dobu trvání správního řízení až do vydání rozhodnutí. Současně je však 

účastník řízení také povinen označit důkazy na podporu svých tvrzení. Částečně je tak ve 

správním řízení zásada vyšetřovací modifikována povinností poskytovat součinnost. 

K povinnosti poskytování součinnosti účastníků řízení se vyjádřil ve svém rozhodnutí také 

Nejvyšší správní soud, který v rozsudku ze dne 9. 12. 2004 č. j. 2 As 28/2004 – 31 

konstatoval, že „základním předpokladem efektivního správního řízení je vzájemná 
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součinnost a spolupráce správních orgánů a účastníků řízení. Právě ve smyslu tohoto 

základního principu je nutno vidět a hodnotit konkrétní počínání účastníků řízení. Rovněž 

v tomto směru je totiž nutno spatřovat praktické naplnění smluvního pojetí státu, 

představujícího konsensuální průmět přesvědčení občanů o nutnosti existence této instituce 

k ochraně základních práv a svobod. Ve svých důsledcích by se totiž toto základní paradigma 

jevilo jako zcela neefektivní, pakliže by v praxi bylo připuštěno zneužívání jednotlivých 

procesních institutů k obcházení a cíleným obstrukcím, v konečném důsledku znemožňujícím 

faktické působení práva.“71 S tímto závěrem autor práce sice souhlasí, nicméně dle jeho 

názoru se mnohdy rozhodovací praxe správních orgánů jeví spíše jako předem rozhodnutá 

věc, o které si správní orgán vytvořil svůj názor, který nejen nezmění, ale ani řádně 

neodůvodní, a často takové případy končí až zrušením rozhodnutí ve správním soudnictví. 

Autor je přesvědčen, že by nemělo být zneužíváno postavení ani jedné ze stran, tedy nemělo 

by docházet ani k ignoraci návrhů účastníka řízení ze strany správního orgánu a přihlížení jen 

k důkazům, které vyhledal sám správní orgán, ale ani k neopodstatněným obstrukcím ze 

strany účastníka řízení, který by neustálým předkládáním irelevantních důkazů správní řízení 

účelově prodlužoval. Avšak jakékoli zamítnutí důkazního návrhu či nepřihlížení 

k předloženému důkazu musí být ze strany správního orgánu vždy řádně a přezkoumatelně 

odůvodněno.  

Meze součinnosti účastníka se správním orgánem jsou ohraničeny zejména mírou 

významu veřejného zájmu, který je v dané věci správním orgánem chráněn a také právem na 

ochranu soukromí. Při vyhodnocování legitimity konkrétního zásahu orgánu veřejné moci do 

práva na soukromí je možno použít test, který byl za tímto tento účelem vytvořen Evropským 

soudem pro lidská práva.
72

 Tento test obsahuje tři kritéria. Kritérium číslo jedna představuje 

zákonnost konkrétního zásahu, kdy se na konkrétním případu zjišťuje, zda je vůbec správní 

orgán oprávněn daný zásah provést. Kritérium číslo dvě zjišťuje existenci legitimního cíle, 

tedy zda, případně jaký, je tímto zásahem chráněn veřejný zájem. Třetím kritériem je 

následně posouzení, zda je takový zásah v demokratické společnosti nezbytný, k čemuž je 

užito postupu obsaženého v meritu zásady proporcionality. Opačnou maximou, která tvoří 

hranici oprávnění správního orgánu požadovat po účastníku řízení součinnost, je zásada 

zákazu donucení k sebeobviňování, tedy povinnost účastníka poskytovat správnímu orgánu 

součinnost je zcela vyloučena v rámci řízení o přestupcích. Vyžadování součinnosti v případě 

řízení o přestupcích, případně uložení sankce za její neposkytnutí, by představovalo 
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nepřípustný zásah do principu zákazu sebeobviňování, jenž vychází z právních norem 

nejvyšší právní síly.
73 

 Obecně lze shrnout, že zásada vyšetřovací se projevuje především v povinnosti 

správního orgánu založit své rozhodnutí na dostatečném množství podkladů, které však také 

musí mít určitou kvalitativní úroveň, stejně jako odráží fakt, že správní orgán je v naprosté 

většině případů tím, na kom leží tíha důkazního břemene v podobě opatřování důkazů a 

prokazování rozhodných skutečností. Správní řízení je tedy ve směru důkazním povětšinou 

v režii správního orgánu a je na něm, aby prokázal, že se skutkový stav opravdu shoduje 

se stavem jím tvrzeným. Správní orgány si tedy nemohou, ačkoliv se tak mnohdy děje, 

ulehčovat práci konstatováním, že účastník řízení svá tvrzení dostatečně neprokázal a také 

nemohou jednostranně shromažďovat důkazy pouze v neprospěch účastníka řízení.  

 Jako u všech ostatních zásad i uplatňování těchto zásad klade zejména na správní 

orgán vysoké nároky, neboť je nutné, aby správní orgán za současné ochrany veřejného 

zájmu i ochrany zájmů soukromých, rozhodoval spravedlivě a nestranně. Zároveň je jeho 

povinností vždy řádně odůvodnit nejen to, z jakého důvodu nebyly některé důkazy 

provedeny, ale zejména to, jaké závěry z důkazů ve věci provedených vyvodil a jak je 

hodnotil. Autor této práce se v praxi opakovaně setkával s tím, že rozhodující správní orgán 

odůvodnil svá rozhodnutí například tím, že uvedl, že daná skutečnost je „zcela nepochybná“ 

či „zcela zřejmá“, ačkoli se jednalo o pouhou domněnku správního orgánu. Dle názoru autora 

pak existuje pouze velice málo důkazních prostředků, které by mohly založit závěr o tom, že 

určitá skutečnost je „zcela nepochybná“ či „zcela zřejmá“, a takové závěry jsou pak 

v rozhodnutích správních orgánů zbytečně nadužívány, a to právě často v situaci důkazní 

nouze a přesvědčení správního orgánu o správnosti jeho závěru, žel bez řádného důkazního 

podkladu. Autor se ztotožňuje nejen se zákonným pojetím těchto dvou zásad, ale zároveň 

plně souhlasí s názory vyslovenými v rozhodovací praxi soudů, jak jsou uvedeny výše. Má 

však bohužel za to, že jejich praktická aplikace se jeví spíše jako nenaplněná. Řádné a 

spravedlivé aplikaci by mohlo dopomoci nejen konstantní vzdělávání úředních osob, ale 

zejména pečlivý výběr osob, které budou mít oprávnění v dané věci rozhodovat. Vždyť 

například v oblasti řízení o přestupcích, kde je, jak autor uvedl výše, zcela vyloučena 

povinnost účastníka řízení poskytovat správnímu orgánu součinnost, se může jednat i o 

ukládání mnohamilionových pokut, což může mít za následek stejný či horší dopad do sféry 

daného obviněného než v trestním řízení, avšak bez zajištění rozhodování ze strany 

dlouhodobě vzdělávaného a mnoho let praxí procházejícího soudce. Vzdělání, praxe a 
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nestrannost tvoří pro aplikaci zásad, kterými se autor zabýval v této kapitole, zcela zásadní 

předpoklad, a pouze splněním těchto podmínek lze jejich řádnou aplikaci zajistit.  
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6. Zásada volného hodnocení důkazů a zásada legální 

důkazní teorie 

 

Zásada volného hodnocení důkazů je zakotvena v ustanovení § 50 odst. 4 správního 

řádu. Kopecký k zásadě volného hodnocení důkazů uvádí, že „správní orgán hodnotí 

skutkový stav na základě provedených důkazů, jakož i dalších podkladů, volně, podle svého 

vnitřního přesvědčení, založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i 

v jejich souhrnu.“
74

 Správní orgány jsou v souladu s touto zásadou povinny hodnotit všechny 

důkazy v jejich souhrnu jako celek a ve vzájemných souvislostech. Během hodnocení důkazů  

a ostatních podkladů pro vydání rozhodnutí postupuje správní orgán vždy v rámci mezí 

správního uvážení a v souladu se základními zásadami správního řízení. Správní orgán je tak 

povinen přihlížet při hodnocení důkazů k okolnostem jejich získání, je povinen posuzovat 

zákonnost způsobu opatření důkazu, dále přihlíží k součinnosti účastníků řízení při jejich 

shromažďování, jakož i k dalším skutečnostem vyplývajícím z provedeného dokazování.  

Je věcí správního orgánu, bude-li mít rozhodné skutečnosti za dostatečně dokázané, nebo zda 

přistoupí k dalšímu dokazování, aby naplnil požadavky ustanovení § 3 s. ř.  

 Uplatnění zásady volného hodnocení důkazů v žádném případě neznamená libovůli 

správního orgánu při hodnocení skutkového základu věci. Hodnocení důkazů ze strany 

správního orgánu je naopak limitováno účelem, tedy zjistit přesně a úplně skutečný stav věci 

a z něj následně vyvodit logicky odůvodněné závěry. Na tomto místě se tak tato zásada 

prolíná se zásadou materiální pravdy. Stejně tak je se zásadou volného hodnocení důkazů 

úzce spojena zásada řádného odůvodnění správních rozhodnutí, o níž bude pojednáno 

v samostatné kapitole.  

 Ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu stanoví, že správní 

orgán hodnotí podklady, zejména důkazy, podle své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, 

co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. Nejvyšší správní soud  k tomu dále 

v rozhodnutí ze dne 30.5 2013 č. j. 2 As 32/2012 – 33 a dále konstatoval, že „ke správnému 

a úplnému zjištění skutkového stavu správní orgán shromažďuje důkazy, které při 

rozhodování o tom, zda bude obviněný z přestupku uznán vinným, hodnotí podle své úvahy, a 

to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy ve vzájemných souvislostech. Hodnocení důkazů 

je myšlenková činnost správního orgánu, kterou je provedeným důkazům přisuzována 

hodnota závažnosti pro rozhodnutí, hodnota zákonnosti a hodnota pravdivosti. Při hodnocení 
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důkazů z hlediska jejich závažnosti správní orgán určuje, jaký význam mají jednotlivé důkazy 

pro jeho rozhodnutí a zda je lze v dané situaci použít.“75 V tomto smyslu je třeba hluboce 

dbát o to, aby správní orgán pečlivě uvážil význam jednotlivých důkazů a zároveň aby uvedl 

své úvahy a svá hodnocení. Při hodnocení důkazů je dále třeba zkoumat také jejich 

důvěryhodnost, která úzce souvisí s důvěryhodností osob, které dané důkazy předložily. Jak 

uvádí komentář k ustanovení § 50 odst. 4 „jinou vypovídací hodnotu má fakticky například 

výpověď recidivisty zvlášť závažných trestných činů a soudce Ústavního soudu.“76
Nižší 

vypovídací hodnotu pak budou mít také tzv. svědectví z doslechu, tedy informace získané 

v situaci, kdy někdo něco slyšel tzv. z druhé ruky.
77

 

 Výjimku z této zásady však stanovuje správní řád v ustanovení § 50 odst. 4, když 

stanoví, že „pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, 

hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy, podle své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke 

všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.”78
 Jak uvádí komentář 

k uvedenému ustanovení „příkladem, kdy tak zákon stanoví, je § 149 odst. 3, podle kterého 

pokud bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti 

vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne“79. Judikatura 

Nejvyššího správního soudu v této souvislosti např. v rozsudku ze dne 7. 2. 2012 č. j. 8 As 

12/2010 - 113 dovodila, že „závazné stanovisko nepředstavuje podklad pro vydání 

rozhodnutí, u kterého by platila zásada volného hodnocení důkazů podle § 50 odst. 4 

správního řádu. Stavební úřad nemá možnost zasahovat do obsahu závazného stanoviska, 

neboť sám nedisponuje jednak působností, jednak ani odbornou kompetencí v oblasti veřejné 

správy, který zastupuje právě dotčený orgán státní správy.“80 

 Odmítnutí provést určitý důkaz může přicházet v úvahu za předpokladu, že tvrzená 

skutečnost, k jejímuž ověření nebo vyvrácení je důkaz navrhován, nemá relevantní souvislost 

s předmětem řízení, nebo že navrhovaný důkaz není způsobilý tvrzenou skutečnost vyvrátit 

nebo potvrdit, tzn. nedisponuje vypovídací potencí, nebo že provedení důkazu je nadbytečné, 

a to tehdy, byla-li již skutečnost, která má být dokazována, v dosavadním řízení bez 
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důvodných pochybností postavena najisto.
81

 Pojem důvodné pochybnosti v uvedeném 

kontextu musí být podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2015, č. j. 9 As 

100/2014 – 25 „vykládán tak, že tyto pochybnosti nejen že již neexistují na straně správního 

orgánu, ale že správní orgán vzal v úvahu možné zpochybnění jím zjištěného skutkového 

stavu ze strany účastníků řízení, tj. vypořádal se rovněž s jejich připomínkami a přihlédl ke 

všem okolnostem, které vyšly v řízení najevo, jak požaduje také § 50 odst. 4 správního 

řádu.“82
 S tímto závěrem Nejvyššího správního soudu autor sice souhlasí, nicméně 

v praktické aplikaci opět bude narážet na mantinely činnosti rozhodujících správních orgánů. 

Aby byl vyslovený požadavek na úvahy správního orgánu naplněn, bude třeba, aby se správní 

orgán detailně zabýval jednotlivými případy, aby chápal případ v souvislostech a přihlédl 

nejen k jeho konkrétním skutkovým okolnostem, ale právě i k rozhodování v obdobných 

věcech. Velice často se však lze setkat s postupem správního orgánu, kdy tento pojme (autor 

se domnívá, že například na základě metodiky vydané nadřízeným správním orgánem) za své 

jedno univerzální odůvodnění, aby formálně vyhověl nedostatkům vytýkaným ze strany 

správních soudů, ale fakticky se věcí vůbec nezabývá. Odůvodnění rozhodnutí pak nezřídka 

sestává z tvrzení o tom, že správní orgán při svém rozhodování vzal v potaz námitky 

účastníka řízení a přihlédl ke všem okolnostem, avšak pokud je vůbec konkrétně uvede, učiní 

velice často závěr o tom, že tyto jsou nedůvodné a že je zcela zjevné, že skutek se odehrál 

tak, jak ho správní orgán popsal ve svém rozhodnutí. Rozhodování Nejvyššího správního  

soudu pak autor v tomto směru podporuje a vítá, důraz by však měl být kladen právě na 

praktickou aplikaci takového rozhodování, a to nikoli jen formálně tvrzením, že správní 

orgán se zabýval tvrzeními účastníka řízení, ale i faktickým zkoumáním a následným 

rozborem zjištění ze strany správního orgánu. 

 Opakem výše rozebrané zásady volného hodnocení důkazů pak je, jak již napovídá 

také název této kapitoly, zásada legální důkazní teorie. Winterová k této zásadě uvádí, že 

„zákon stanoví důkazní sílu jednotlivých důkazních prostředků, popř. stanoví, které důkazní 

prostředky jsou k prokázání určitých skutečností a v jakém rozsahu nutné“.
83

 Další literatura, 

např. Schelleová, pak popisuje tuto zásadu tak, že „soud v důkazním řízení byl vázán 

příslušnou právní normou, která mu předepisovala, jaký důkaz má v jaké kauze použít; 
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rovněž bylo předepsáno, jak který důkaz hodnotit.“84
 Projevy zásady legální důkazní teorie 

jsou zejména v otázce důkazní síly veřejných listin. Jedním z jejich projevů je tak např. 

ustanovení § 134 o. s. ř., podle něhož listiny vydané soudy v České republice nebo jinými 

státními orgány v mezích jejich pravomoci, stejně jakož i listiny, které jsou zvláštními 

předpisy prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který  

listinu vydal, a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo 

potvrzeno.
85

 

Problematikou obsahu veřejných listin se zabýval ve své judikatuře také Nejvyšší 

správní soud, který například v rozsudku ze dne 31. 1. 2008 č. j. 2 Ans 6/2011 – 136 

konstatoval, že se „uveřejných listin uplatňuje vyvratitelná právní domněnka jejich pravosti 

a správnosti. Při činnosti státních a jiných veřejných orgánů se tedy vychází z předpokladu 

správnosti těchto listin až do okamžiku, než je prokázán opak. Nedokazuje se tedy jejich 

správnost, ale naopak jejich nesprávnost.”86
 Veřejné listiny tedy mají také ve správním řízení 

při hodnocení důkazů vyšší právní sílu než ostatní (soukromé) listiny, a to v důsledku 

presumpce správnosti jejich obsahu. Jak již však bylo uvedeno výše, je důležitou součástí 

tohoto principu rovněž podmínka „není-li dokázán opak“, která umožňuje vyvrátit pravdivost 

skutečností ve veřejné listině obsažených. Výjimkou z možnosti prokázání opaku je 

s ohledem na ustanovení § 57 odst. 1 písm. c s. ř. dokazování nesprávnosti veřejné listiny 

v případě, kdy by předmětem dokazování měla být otázka, zda byl spáchán trestný čin, 

přestupek nebo jiný správní delikt a kdo za něj odpovídá, nebo otázky osobního stavu.
87

 

 Zásada volného hodnocení důkazů dává sice na jednu stranu správnímu orgánu při 

hodnocení důkazů určitou volnost, na stranu druhou však nesmí volné hodnocení důkazů 

obsahovat žádné prvky libovůle a správní orgán musí při jeho provádění striktně respektovat 

zásady logiky. Z rozumového hodnocení musí skutková zjištění vyplývat přímo, přičemž 

může napomoci, pokud je závěr vyvozený z hodnocení důkazů v souladu s obecnou 

zkušeností. To následně klade vysoké nároky na odůvodnění rozhodnutí správního orgánu, 

kde musí být koherentní úvaha jak o hodnocení jednotlivých důkazů, tak také jejich celku, 

bezpodmínečně uvedena. Co se týče zásady legální důkazní teorie, je možné konstatovat, že 

byla, až na malé výjimky, v právním řádu České republiky opuštěna. I v tomto smyslu je 

třeba pečlivě dbát na to, aby správní orgán vždy řádně odůvodnil, k jakým důkazům přihlédl, 

                                                   

84
 SCHELLEOVÁ, Ilona a kol.: Úvod do civilního řízení. Praha: Eurolex Bohemia. 2005. ISBN 80-86861-81-3, s. 

172. 
85 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2009, sp. zn. 23 Odo 1722/2006. 
86 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.1.2008 č.j. 2 Ans 6/2011-136.  
87 POTĚŠIL, Lukáš, HEJČ, David, RIGEL, Filip, MAREK, David. Správní řád.Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2015. ISBN 978-80-7400-598-5, s. 279. 



35 

 

jaké z nich učinil závěry, z jakého důvodu uvěřil výpovědi jednoho ze svědků a jinému 

neuvěřil. Ze strany správního orgánu by mělo docházet k objektivnímu a nestrannému 

hodnocení nejen důkazů, které správní orgán obstará sám, ale i důkazů, které jsou mu 

předloženy ze strany účastníků řízení, neboť jen tak je možné dospět k řádnému, 

spravedlivému a odůvodněnému rozhodnutí. I přes opuštění zásady legální důkazní teorie (až 

na dané výjimky) má však autor za to, že správní orgány budou, ač nesprávně, hodnotit jimi 

shromážděné důkazy poněkud benevolentněji a považovat je za důkazy s větší vypovídací 

hodnotou než důkazy předložené ze strany účastníků řízení. Protože však zákon v tomto 

směru dává správnímu orgánu zcela jasné povinnosti a práva, pak by se na případnou nápravu 

takového stavu měly zaměřit nadřízené správní orgány, případně také praxe ve správním 

soudnictví. 
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7. Zásada jednotnosti řízení a zásada koncentrace 

 

Zásada jednotnosti řízení dle Skulové „profiluje správní řízení jako určitý procesní 

celek, probíhající od zahájení řízení až po jeho ukončení některým ze zákonem předvídaných 

způsobů (nejčastěji vydáním rozhodnutí ve věci).“
88

 Tato zásada umožňuje účastníkům 

správního řízení uplatňovat návrhy, vznášet námitky, činit skutková tvrzení, ale také 

navrhovat důkazy po celou dobu trvání správního řízení až do vydání rozhodnutí, a to včetně 

řízení před odvolacím orgánem. Projevem této zásady je tedy skutečnost, že řízení 

prvoinstanční a řízení odvolací tvoří dohromady jeden celek.  

Koncentrace řízení, která je projevem zásady koncentrace, ovlivňuje možnost 

účastníků řízení mít vliv na zjištění skutkového stavu věci ve správním řízení, neboť do jisté 

míry limituje možnost uplatňování procesních práv účastníků garantovaných správním 

řádem. Jedná se o poměrně tradiční procesní institut, který umožňuje rozčlenit jinak jednotné 

správní řízení do určitých fází, v nichž je účastník řízení oprávněn provést určitý úkon, 

zejména realizovat právo, učinit vyjádření, či vznést určitou námitku. Mates například k této 

zásadě uvádí, že „stanovení koncentrační zásady můžeme shledat především ve zvláštních 

zákonech, kde je tak vyjádřen veřejný zájem na tom, aby řízení proběhlo rychle, bez možností 

činit obstrukce, čili, jak konstatoval Nejvyšší správní soud, jde o projev racionalizace 

průběhu řízení (rozsudek čj. 9 As 34/2011 – 106).“89
 

K zásadě koncentrace řízení se také několikrát vyjádřil ve své judikatuře Nejvyšší 

správní soud. Ze všech rozhodnutí je možné citovat například rozsudek ze dne 9. 11. 2006 č. 

j. 7 As 10/2006 – 82, v němž soud uvedl, že „pojmovým znakem ‘koncentrační zásady‘ je 

vždy rozlišení vlastního procesního instrumentu od jeho skutkových a právních důvodů a 

zákonné stanovení, že v určité lhůtě se již také musí zformovat okruh buď skutkových, nebo 

právních výtek, případně obou, s tím, že po uplynutí této lhůty už nemá předestření nových 

skutkových tvrzení nebo nových právních důvodů právní význam.“
90

 

Skulová k zásadě koncentrace řízení uvádí, že„obecná úprava správního řízení 

nastavuje koncentraci řízení tak, že oprávnění účastníka řízení navrhovat důkazy může být 

omezeno ze strany správního orgánu, který usnesením prohlásí, dokdy mohou účastníci činit 

své návrhy (již cit. ustanovení § 36 odst. 1 cit. zákona [s. ř.]). V uvedeném ustanovení jde 
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tedy o případ koncentrace nepravém neúplné, a to založené fakultativně. Plná koncentrace 

řízení by nastala, pokud by zákon stanovil, že k později vzneseným návrhům se nepřihlíží. 

Tento institut se uplatňuje pouze v některých zvláštních zákonech.”
91

 

 Jedním z projevů koncentrace ve správním řízení například je, že v odvolacím řízení 

není možné navrhovat provedení důkazů, nebyly-li návrhy na jejich provedení uplatněny již 

v řízení před orgánem I. stupně, případně pokud je účastník řízení prokazatelně  

a z objektivních důvodů nemohl uplatnit v dřívějším průběhu řízení. Tradičním místem, kde 

našla zásada koncentrace správního řízení uplatnění, je stavební zákon. Ustanovení § 89 odst. 

2 tohoto zákona stanoví, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení  

a připomínky veřejnosti lze uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim 

nepřihlíží. Na tento důsledek však musejí být účastníci správního řízení předem upozorněni.
92

 

V případě, že správní orgán účastníky řízení a dotčené orgány na nemožnost uplatnění 

závazných stanovisek, námitek či důkazů po stanoveném okamžiku neupozorní, jedná se o 

vadu řízení. Judikatura v takovém případě dovodila, že „jestliže správní orgán nevyrozumí 

účastníka řízení o termínu a místě konání místního šetření spojeného s ústním jednáním… jde 

o vadu řízení, neboť se nemohla uplatnit zásada koncentrace řízení.”93
 Jak uvádí v komentáři 

k uvedenému dále Potěšil a kol. „koncentrace řízení neznamená nemožnost uplatňovat 

procesní práva. Jen je stanoveno, že k některým druhům podání se v dalším postupu již 

nepřihlíží.”94
 Dále však uvádí, že „koncentrační zásada v řízení o povolení stavby má 

omezené užití v tom smyslu, že porušení kogentního právního předpisu hmotného nebo 

procesního práva v řízení nesmí správní orgán přejít již z úřední povinnosti. Je-li námitka 

účastníka poukazující na porušení takového právního předpisu učiněna v průběhu řízení jeho 

účastníkem i po uplynutí lhůty k námitkám stanovené, nemůže ji správní úřad odmítnout jako 

opožděně podanou, ale musí se jí věcně zabývat“
95

. 

 Došlo-li ke koncentraci v řízení před správním orgánem I. stupně, provedená 

koncentrace platí podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu také pro odvolací 

řízení, a to vzhledem k tomu, že toto řízení představuje jeden celek a vztahoval-li by se tedy 

přezkum také na námitky neuplatněné v řízení před orgánem I. stupně a ve stanované době, 

došlo by k popření principu koncentrace. 
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 Judikatura vedle koncentrace řízení ve výše uvedeném smyslu přišla ještě s konstrukcí 

tzv. neúplné koncentrace, která je obsažena v ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu. Toto 

ustanovení zakotvuje oprávnění účastníka navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu 

řízení až do vydání rozhodnutí, nicméně zvolená formulace tohoto oprávnění může být 

vnímána jako matoucí či dokonce kontraproduktivní
96

. Pokud je zde dáno oprávnění 

správního orgánu usnesením prohlásit, do kdy mohou účastníci činit své návrhy, pak dle 

názoru autora nemůže být toto oprávnění uplatňováno v neprospěch účastníka řízení a nesmí 

nepřiměřeně zasahovat do jeho oprávněných zájmů a jeho práv stanovených zákonem. 

Jednalo by se například o stanovení nepřiměřeně krátké lhůty, ve které by účastník řízení 

neměl dostatečný prostor k uplatnění jeho návrhů. Autor se v této souvislosti v praxi 

opakovaně setkal i s tím, že lhůta byla sice stanovena dostatečně, nicméně dané usnesení 

nebylo usnesením samostatným, ale bylo součástí jiného dokumentu, zejména oznámení o 

zahájení správního řízení. Ve velice rozsáhlém dokumentu pak bylo obtížné vyhledat dané 

usnesení o stanovení, do kdy je možné činit návrhy a účastník řízení mohl takové usnesení 

velice snadno přehlédnout, což je samozřejmě vysoce kontraproduktivní zejména pro správní 

orgán, a to právě i s ohledem na to, že rozdíl oproti obecné zásadě koncentrace je spatřován 

v tom, že zatímco v prvém případě nelze k uplatněným návrhům přihlížet vůbec, u nepravé 

koncentrace zákon nestanoví, že by k později uplatněným návrhům neměl správní orgán 

přihlížet.
97

 Nejvyšší správní soud se pak v judikatuře, např. v rozsudku ze dne 30. 9. 2011 č. 

j. 4 Ads 77/2011 – 74 vyslovil k tomu, kde se lze ve správním právu se zásadou koncentrace 

setkat, když uvedl, že „v platném právu je plná koncentrační zásada obsažena kupříkladu v 

ustanovení § 89 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), které upravuje průběh územního řízení. Podle něho závazná stanoviska 

dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny 

nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení musí být na 

tuto skutečnost upozorněni. Ve stavebním řízení je koncentrace vyjádřena v ustanovení § 112 

odst. 1 věty druhé stavebního zákona, které ukládá stavebnímu úřadu povinnost upozornit 

dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou 

uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Koncentrační 

zásada je upravena i v ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), podle něhož námitky 

proti vyvlastnění a důkazy k jejich prokázání mohou být uplatněny nejpozději při ústním 
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jednání; k později uplatněným námitkám a důkazům se nepřihlíží. O tomto následku musí být 

účastníci poučeni v uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení.“98 

 Koncentrační zásada se podle konstantní judikatury správních soudů neuplatní 

v řízení o přestupcích. Nevyšší správní soud vyjádřil názor, že „v sankčním řízení, kterým je i 

řízení o přestupku, se uplatňuje zásada vyšetřovací, která správnímu orgánu implikuje 

povinnost činit vše potřebné k řádnému zjištění skutkového stavu, a to bez ohledu na míru 

procesní aktivity či naopak indolence účastníka řízení.“99
 Mates k uvedenému dále 

s odkazem na jiné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu uvádí, že „[Nejvyšší správní soud] 

své odmítavé stanovisko k zákazu novot v odvolacím řízení postavil na tom, že nemožnost 

přinášet nová tvrzení a návrhy důkazů v odvolání je fakticky jen důsledkem žadatelovy 

nečinnosti a nedostatečného poskytování součinnosti správnímu orgánu I. stupně. U 

obviněného z přestupku však nelze hovořit o povinnosti poskytovat součinnost a musí mu být 

umožněno, aby navrhl důkaz svědeckou výpovědí i v odvolacím řízení s ohledem na právo na 

fair proces podle čl. 6 odst. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 

Obviněný může být procesně zcela pasivní nebo naopak aktivní a je mu dávána možnost se o 

tom rozhodnout i v pozdější fázi řízení a správní orgán se musí s touto jeho aktivitou (v 

podobě uplatňování nových tvrzení a navrhování nových důkazů) vypořádat. Je pak na něm, 

aby posoudil, zda tento důkaz provede, nicméně nemůže jej odmítnout a priori, např. 

s poukazem na nevěrohodnost svědků.“100
 Dle názoru autora pak tento postup musí být 

aplikován i v případě, pokud správní orgán dospěje například k závěru, že se jedná o 

obstrukční jednání účastníka řízení. I v takovém případě je nutno případné zamítnutí návrhu 

řádně odůvodnit, avšak opět to klade další nároky na daný správní orgán, které často zůstávají  

nenaplněny. I z tohoto důvodu vnímá autor tyto závěry jako sice správné, nicméně v praxi 

velice málo aplikovatelné.   

Nová úprava sankčního řízení o přestupcích
101

 vychází z myšlenek výše zmíněné 

judikatury a výslovně se odklání od koncentrace pro odvolací řízení, kdy v ustanovení § 97 

odst. 1 stanoví, že obviněný může v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení uvádět nové 

skutečnosti nebo důkazy. Zásada koncentrace se však i nadále uplatní vůči ostatním 

účastníkům, orgánům sociálně-právní ochrany dětí, zákonnému zástupci, opatrovníku 

mladistvého obviněného a osobám přímo postiženým spácháním přestupku, které daly 
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souhlas se zahájením nebo pokračováním řízení. Tito účastníci mohou i nadále uvádět nové 

důkazy či skutečnosti pouze ve vztahu k novotám, které uplatní obviněný v podaném 

odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení. 

 Zásada koncentrace řízení je zásadou, která je jistě mnohem typičtější v civilním 

právu procesním, kde je také v občanském řízení soudním hojně využívána. Je však dle 

autorova názoru naprosto v souladu se zásadou procesní ekonomie, aby správní orgány 

v případech, kde je to možné, této zásady využívaly. Jedním dechem je však potřeba dodat, 

že je v takových případech bezpodmínečně nutné, aby správní orgány v případě uplatnění této 

zásady důsledně dbaly na dodržování své poučovací povinnosti. Je totiž nutné si uvědomit, že 

v případě pochybení správního orgánu, případně také orgánu odvolacího, nemá případná 

žaloba účastníka řízení proti rozhodnutí správního orgánu automaticky odkladný účinek a 

vydané rozhodnutí je tudíž vykonatelné. Soudy navíc ve správním soudnictví přiznávají 

žalobám odkladný účinek pouze velmi výjimečně, což je dáno také právní úpravou, která 

vyžaduje, aby žalobce (navrhovatel) již v návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě tvrdil 

a zároveň prokázal, že by výkon nebo jiné právní následky znamenaly pro žalobce újmu, 

která je nepoměrně větší, než jaká může přiznáním odkladného účinku vzniknout jiným 

osobám, a zároveň přiznání odkladného účinku nebude v rozporu s důležitým veřejným 

zájmem.
102
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8. Zásada dvouinstančnosti a zásada zákazu reformace in 

peius 

 

 K zásadě dvouistančnosti Kopecký uvádí, že „správní řízení je založeno na zásadě 

dvouinstančnosti spočívající v tom, že lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí 

vydanému správním orgánem I. stupně, nestanoví-li zákon jinak. Na základě podaného 

opravného prostředku je napadené rozhodnutí přezkoumáno.“103
O podaném opravném 

prostředku následně většinou rozhoduje orgánu prvního stupně nadřízený správní orgán, což 

nazýváme devolutivním účinkem. Jak uvádí Skulová „devolutivní účinek se však nemůže 

uplatnit u těch rozhodnutí, jež vydal ústřední správní úřad, a to z důvodu neexistence 

správního orgánu vyššího stupně. Účinek devolutivní tedy nemůže nastat u rozkladu (srovnej 

§ 152 odst. 1 a 2 s. ř.). Devolutivní účinek odvolání logicky nenastane ani v  případě tzv. 

autoremedury (srovnej §87 s.ř.).“104
 Nutno je pak v této souvislosti také uvést, že zásada 

dvouinstančnosti je dále doplněna úpravou přezkumu správních rozhodnutí ve správním 

soudnictví, o níž bude dále pojednáno v kapitole 10. této práce. 

 Skulová dále uvádí, že dalším účelem zásady dvouinstančnosti je „dosáhnout odkladu 

realizace obsahu výroku napadeného rozhodnutí (a tím přispět k obraně práv a zájmů 

dotčených osob, resp. minimalizace zásahů, zde pro dobu, než bude o věci rozhodnuto 

pravomocně).“105
 Výše uvedený důsledek podání řádného opravného prostředku je v právní 

teorii nazýván jako suspenzivní, neboli odkladný účinek. Suspenzivní účinek se pak 

projevuje v tom, že nenastává právní moc, vykonatelnost ani jiné důsledky napadeného 

rozhodnutí. K těmto účinkům však nedochází za všech okolností. Jak uvádí Mates a Kopecký 

„základní podmínkou k tomu, aby vůbec odvolání mělo odkladný účinek, je, že bylo podáno 

včas a je přípustné, tedy nebude podáno proti rozhodnutí, které nelze odvoláním napadnout 

nebo někým, kdo není účastníkem řízení či účastníkem, který se tohoto práva vzdal, resp. vzal 

odvolání zpět.“106
Kopecký pak dále uvádí, že „Odvolání nemá odkladný účinek v případech, 

že tak stanoví zákon (jde o výjimku ze zákonného pravidla o odkladném účinku včas 

podaného a přípustného odvolání – srov. § 85 odst. 1- SpŘ), a dále tehdy, jestliže odkladný 

účinek odvolání vyloučí správní orgán. Pokud odvolání nemá odkladný účinek přímo ze 

zákona, musí být tato skutečnost uvedena v části rozhodnutí o poučení účastníků (§ 68 odst. 6 
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106 MATES, Pavel, KOPECKÝ, Martin. Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu 
a stavebního zákona). Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-100-7, s. 86. 



42 

 

SpŘ), pokud o vyloučení odkladného účinku rozhodl správní orgán, uvádí se to ve výrokové 

části (§ 68 odst. 2 SpŘ).“107
 

 Důležitou skutečností také je, že ačkoli je proti správnímu rozhodnutí podáno 

odvolání, nemusí fakticky k řízení ve druhém stupni následně vůbec dojít. Stane se tak tehdy, 

provede-li správní orgán proces autoremedury. Je totiž pravomocí správního orgánu, který 

napadené rozhodnutí vydal, toto rozhodnutí také zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví 

odvolání a pokud tímto postupem nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků 

správního řízení. 

 Jistou modifikací zásady dvouinstančnosti je institut rozkladu zakotvený v ustanovení 

§152 s. ř. Jedná se o řádný opravný prostředek proti rozhodnutím ústředních orgánů státní 

správy
108

, kde již z povahy věci není žádného nadřízeného správního orgánu. Dochází tak ke 

dvěma situacím. V prvním případě rozhoduje v první instanci ústřední správní orgán  

a v následném řízení o rozkladu se tento orgán rozdělí na dvě instance, kde druhou instanci 

představuje osoba stojící v čele daného správního orgánu. V tomto případě lze hovořit  

o modifikovaném devolutivním účinku. Druhým případem je pak situace, kdy je již v první 

instanci rozhodováno ministrem či vedoucím daného správního orgánu a stejná osoba je 

zároveň příslušná k rozhodování o podaném rozkladu. V tomto případě již o devolutivním 

účinku nemůže být řeč.
109

 V takovém případě tedy o rozkladu vždy rozhoduje ministr nebo 

vedoucí příslušného ústředního orgánu státní správy, a to na základě návrhu jím ustanovené 

rozkladové komise. Z povahy věci v řízení o rozkladu nepřipadá v úvahu, že by rozhodující 

orgán rozhodnutí zrušil a věc vrátil orgánu I. stupně. Tímto postupem by byla popřena 

podstata rozkladu jako opravného prostředku bez devolutivního účinku.
110

 

 Zásada zákazu reformace in peius, tedy zásada zakazující změnu rozhodnutí 

v neprospěch odvolatele, je jednou z garancí práva na spravedlivý proces (fair trial), 

zakotveného v čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, resp. čl. 2 

odst. 1 Dodatkového protokolu č. 7 k Úmluvě a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv  

a svobod. Dle Kopeckého zákaz reformatio in peius„omezuje obavu účastníka řízení podat 

opravný prostředek, aby výsledek řízení o opravném prostředku nevedl ke zhoršení jeho 
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postavení podle rozhodnutí, proti němuž hodlá brojit.“111
Jedná se o zásadu, která je zejména 

nezpochybnitelnou součástí práva správního, naopak „v oblasti trestního práva se 

prosazovala s řadou výjimek a omezení.“
112

 Jak dále konstatuje Mates „v oblasti správního 

trestání je situace poměrně jednoduchá, vzhledem k tomu, že jediným účastníkem řízení je zde 

pachatel, takže jen tento je oprávněn podat odvolání a druhoinstatnční orgán tak nesmí 

rozhodnutí změnit v jeho neprospěch. Nesmí mu tedy, nejsou-li zde podmínky pro vydání 

nepříznivějšího rozhodnutí, uložit vyšší pokutu nebo ještě další sankci, ani jinou sankci, která 

by byla přísnější než pokuta.“113 

 Nejvyšší správní soud k zásadě zákazu reformace in peius v rozsudku ze dne 23. 1. 

2014 sp. zn. 2 Afs 67/2013 uvedl, že „zákaz reformationis in peius (‘Soudci který projednává 

odvolání, není dovoleno změnit rozsudek k horšímu – Reformatio in peiusiudiciappellato non 

licet‘ srov. Digesta 49, 1, 1, pr. – Ulpianus) je hluboce zakořeněn v naší právní kultuře 

prakticky od jejích antických počátků.“114
V tomtéž rozhodnutí pak Nejvyšší správní soud dále 

uvedl, že „pro sankce za přestupky, jež jsou jinak součástí správního práva trestního, tak 

platí zákaz změny k horšímu bezvýjimečně. V řízeních v oblasti správního práva trestního 

vedených podle obecné úpravy obsažené ve správním řádu proti jednomu účastníkovi 

(respektive proti účastníkům, jejichž zájmy nejsou z hlediska možného ‘neprospěchu‘ 

rozporné), je díky absenci jednotného kodexu správního trestání (viz i výše bod [15]) 

nezbytné vykládat zákonem umožněný průlom do zásady zákazu změny k horšímu omezujícím 

způsobem. Jinak by byl popřen požadavek souladnosti a vnitřní bezrozpornosti právního 

řádu, který patří k základním náležitostem právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR).“115
 

Tentýž soud dále například v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 

2012 č. j. 1 As 75/2012 – 76 konstatoval, že „absolutní výše ukládané pokuty nemůže převýšit 

částku uloženou prvostupňovým správním orgánem, tedy že konkrétní výsledek řízení nemůže 

vyznít v neprospěch obviněného z přestupku.“116
 

 V neprospěch odvolatele může být navzdory uvedené zásadě rozhodnutí změněno 

v případech, kdy odvolání podal také účastník, jehož zájmy nejsou se zájmy odvolatele 

souladné. Skutečnost, zda zde uvedený rozpor panuje, bude dle Matese „patrná zpravidla 
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z odvolání účastníků. Odvolací instance by však měla brát v úvahu jeho obsah, a není tedy 

třeba, aby námitku odvolatel výslovně uvedl.“117
 Zákaz reformace in peius dále neplatí také 

v případě, že rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo jiným veřejným zájmem
118

. 

V takovém případě lze rozhodnutí v neprospěch odvolatele změnit tehdy, pokud odvolací 

orgán usoudí, že jeho vydáním byl porušen nikoliv jen zákon, ale kterýkoli jiný právní 

předpis, jehož dodržení je ve veřejném zájmu. Obdobně může ke změně rozhodnutí 

v neprospěch odvolavatele dojít také za situace, kdy bude opravena nesprávná právní 

kvalifikace přestupku nebo správního deliktu ze strany správního orgánu a věc bude 

posouzena podle jiného, ve svých důsledcích pro odvolatele přísnějšího ustanovení.  

 Podle Matese by se měl zákaz reformace in peius uplatnit u těch rozhodnutí, která 

„jsou pouze věcně nesprávná, zejména tam, kde bylo vadně použito diskreční ustanovení. 

Problém je však v tom, že i zde může nastoupit důvod rozporu s veřejným zájmem a 

rozhodnutí pak bude změněno v neprospěch odvolatele.“119
 Jak však konstatují v komentáři 

ke správnímu řádu Jemelka, Pondělíčková a Bohadlo „odvolací orgán, stejně jako orgán 

prvního stupně ovšem vždy hodnotí řadu partikulárních veřejných zájmů a snaží se je ve svém 

rozhodnutí maximálně harmonizovat. Bude tak vždy posuzovat, zda jeden či více 

partikulárních zájmů, vyrůstajících zejména ze zvláštních zákonů, ospravedlní či 

neospravedlní prolomení zákazu reformacio in peius z důvodu nesprávnosti 

přezkoumávaného rozhodnutí. Veřejný zájem na správnosti rozhodnutí by pak měl stát 

v popředí zejména u řízení, zahajovaných z moci úřední, zejména pak u řízení o správních 

deliktech, v nichž je správní orgán takřka výsostným strážcem správnosti rozhodnutí.“120 

 Mates a Kopecký ohledně této zásady ve vztahu k obecnému správnímu řízení 

konstatují, že „zákaz reformace in peius nelze v obecném správním řízení uplatňovat 

absolutně. Rozhoduje-li odvolací orgán na základě odvolání více účastníků se shodnými 

zájmy, měla by být dána možnost zhoršit postavení jen ve veřejném zájmu z  důvodů 

přípustných zákonem. Možnost zhoršit postavení odvolatele rozhodnutím odvolacího orgánu 

má povahu dozorčího zásahu odvolacího orgánu a měla by být uplatňována v  zásadě z těch 

důvodů, pro které by jinak bylo možné v rámci dozorčích oprávnění zasáhnout i do 
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119 MATES, Pavel. Reformacio in peius ve správním řádu. Právní rozhledy. Ročník 2006. č. 18. ISSN 1210-6410, s. 
671. 
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pravomocného správního rozhodnutí pro rozpor se zákonem.“121
 K možnosti zhoršení 

postavení odvolatele v odvolacím řízení pak Kopecký v jiném textu dodává, že „zhoršit 

postavení odvolatele odvolacím rozhodnutím je však možné považovat za problematické  i 

v případě, kdy byl podle odvolacího orgánu porušen prvostupňovým rozhodnutím zákon ve 

prospěch účastníka řízení; z důvodu vyloučení obavy újmy z důvodu ztráty možnosti odvolat 

se [srov. § 90 odst. 1 písm. c) s. ř.] by bylo namístě zrušit rozhodnutí a vrátit věc k novému 

projednání orgánu prvního stupně.“122 

 Z výše uvedeného je patrné, že zásada zákazu reformace in peius nabývá na významu 

především v řízeních zahajovaných z úřední povinnosti. V případech, kdy však byla 

provedena správním orgánem prvé instance nesprávná právní kvalifikace správního deliktu, 

je odvolací správní orgán oprávněn uvést právní kvalifikaci do souladu se zákonem a zásada 

zákazu reformacio in peius se v takových případech neuplatní. V případě změny rozhodnutí 

odvolacího orgánu v neprospěch odvolatele však autor jednoznačně souhlasí s názorem 

Kopeckého, že uvedený postup je s ohledem na nemožnost dalšího odvolání nutné považovat 

za notně problematický, a to zejména s ohledem na nemožnost následného uplatnění řádného 

opravného prostředku. Jedinou možností nápravy v případě pochybení odvolacího orgánu 

tudíž v takovýchto případech zůstává soudní řízení správní, které však klade na odvolatele 

(žalobce) zvýšené nároky, nehledě na to, že rozhodnutí je v průběhu soudního řízení již 

vykonatelné. Na uvedeném mnoho nemění ani fakt, že některým správním žalobám je ze 

zákona přiznán odkladný účinek, případně může být odkladný účinek žalobě přiznán soudem 

na návrh žalobce. K tomu, aby však soud mohl odkladný účinek žalobě na návrh žalobě 

přiznat, musí být naplněny podmínky ustanovení § 73 odst. 2 s. ř. s. Zároveň je opět nutno 

připomenout, že už samotné podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu klade nároky 

na samotného žalobce, tedy účastníka řízení, a to - jak již bylo uvedeno výše - nejen časové, 

ale mnohdy i finanční, a v tomto případě také znalostní. Účastník řízení totiž v rozhodnutí 

nebývá poučen o možnosti podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, a to v kontrastu s 

poučením o možnosti podat odvolání, které je součástí rozhodnutí správního orgánu prvního 

stupně. Taková rozhodnutí, proti kterým nelze uplatnit řádný opravný prostředek a která jsou 

rozhodnutími v neprospěch účastníka řízení, zakládají dle názoru autora také hlubokou 

nerovnost v rozhodování o právech a povinnostech účastníků různých správních řízení 

v obdobných věcech, a to za situace, kdy v obdobné věci již správní orgán prvního stupně 
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a stavebního zákona). Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-100-7, s. 20-21. 
122 KOPECKÝ, Martin. K otázce uplatňování zákazu reformace in peius ve správním řízení obecném a trestním. 
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rozhodne zcela v souladu se zákonem a daný účastník řízení má tak možnost podat řádný 

opravný prostředek proti takovému rozhodnutí.   
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9. Povinnost řádného odůvodnění správního rozhodnutí 

 

Tato zásada, která nalezla své vyjádření v ustanovení § 68 odst. 3 s. ř., úzce navazuje 

na dříve analyzovanou zásadu volného hodnocení důkazů. Stanovuje povinnost správního 

orgánu uvést ve správním rozhodnutí úvahy, kterými se řídil při hodnocení podkladů pro 

rozhodnutí. Správní orgán je tak na základě této zásady povinen uvést, jakými úvahami se 

řídil při hodnocení podkladů a také, jak se vypořádal s návrhy a námitkami účastníků řízení, 

případně s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.  

Odůvodnění správního rozhodnutí má zásadní význam z hlediska přesvědčivosti 

tohoto rozhodnutí. Komentář k uvedenému ustanovení uvádí, že „je třeba si uvědomit, že 

závazná pro účastníky řízení, všechny správní orgány, popřípadě další osoby podle § 73 odst. 

2, jsou všechna rozhodnutí, tedy i ta nepřesvědčivá, nesprávná a nezákonná .“
123

 Uvedení 

argumentace a myšlenkových pochodů v odůvodnění výroku rozhodnutí má následně význam 

také z hlediska přezkumu daného rozhodnutí, neboť nadřízený správní orgán, příp. soud, 

musí mít možnost zjistit, na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto tak, jak stanoví 

výrok přezkoumávaného rozhodnutí. K funkci odůvodnění správního rozhodnutí se pak 

vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 23. 7. 2009, č. j. 9 As 71/2008 – 109, kde 

vyjádřil názor, že „funkcí odůvodnění správního rozhodnutí je zejména doložit správnost a 

nepochybně i zákonnost postupu správního orgánu, jakož i vydaného rozhodnutí, jehož jedna 

z nejdůležitějších vlastností je přesvědčivost. Náležité odůvodnění správního rozhodnutí má 

však vedle výše naznačené funkce i další rozměr, neboť podporuje smysluplný výkon práva na 

podání opravného prostředku; při neznalosti důvodů či úvah, jimiž se správní orgán při 

posuzování dané věci řídil, lze totiž právo na podání odvolání, příp. rozkladu – ač není 

právně popřeno – reálně uplatnit jen stěží.“124
 

Konkrétnější požadavky na odůvodnění správního rozhodnutí pak Nejvyšší správní 

soud uvedl v rozsudku ze dne 24. 6. 2010 č. j. 9 As 66/2009 – 49, v němž konstatoval, že aby 

bylo rozhodnutí přezkoumatelné, musí být z odůvodnění správního orgánu patrné „proč 

správní orgán považuje námitky účastníka za liché, mylné nebo vyvrácené, které skutečnosti 

vzal za podklad svého rozhodnutí, proč považuje skutečnosti předestírané účastníkem za 

nerozhodné, nesprávné nebo jinými řádně provedenými důkazy vyvrácené, podle které právní 
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normy rozhodl, jakými úvahami se řídil při hodnocení důkazů a jaké úvahy jej vedly k uložení 

sankce v konkrétní výši.“125
 

 Nejvyšší správní soud dále k požadavkům na řádné odůvodnění správních rozhodnutí 

v rozsudku ze dne 25. 6. 2009 č. j. 5 As 49/2008 – 65 konstatoval, že „rozhodnutí, které je 

výsledkem správního uvážení musí být řádně odůvodněno, neboť podléhá soudnímu 

přezkoumání z toho hlediska, zda správní orgán zákonem stanovené meze správního uvážení 

nepřekročil nebo jej nezneužil.“126
 Dále však v tomtéž rozhodnutí uvedl, že „správní řád 

neomezuje své požadavky na odůvodnění rozhodnutí správního orgánu pouze na případy, kdy 

správní orgán dospěl k takovému rozhodnutí za pomoci správního uvážení. Vždy je třeba - z 

toho prostého důvodu, aby rozhodnutí správního orgánu vůbec bylo přezkoumatelné - uvést, z 

jakých podkladů pro své rozhodnutí správní orgán vycházel, k jakým skutkovým zjištěním a 

na základě jakých úvah dospěl a jak věc hodnotil po právní stránce“.
127

 Autor v těchto 

požadavcích dovozených judikaturou, opět spatřuje spíše jakési teoretické přání správního 

soudnictví a idealizování postupu správních orgánů, neboť správní rozhodnutí v mnoha 

případech nedosáhne takové úrovně odůvodnění. Ve věci je třeba také připomenout, že 

požadavek na rozhodnutí správního orgánu musí být aplikován nejen na jeho odůvodnění, ale 

i na samotný výrok správního rozhodnutí, který taktéž mnohdy nenaplňuje zákonné 

požadavky, kdy se autor opakovaně setkává s tím, že výroky rozhodnutí jsou pouze kopií 

značné částí odůvodnění rozhodnutí a nesplňují tak požadavek jasnosti, srozumitelnosti, 

přesnosti a určitosti, kdy je třeba velice detailního zkoumání rozhodnutí k samotnému 

zjištění, např. v případě rozhodnutí o přestupku, čeho se měl účastník řízení vůbec dopustit. I 

v tomto smyslu pak autor považuje daná rozhodnutí za nepřezkoumatelná, neboť samotný 

výrok nesplňuje zákonem požadované náležitosti.  

 Odůvodnění ve výše uvedeném smyslu pak však není třeba v tom případě, že správní 

orgán v daném rozhodnutí vyhoví všem účastníkům řízení (ve smyslu § 27 odst. 1, 2 a 3 s. ř.), 

a to v plném rozsahu. 

 Z uvedeného je tedy patrné, že povinnost řádného odůvodnění správního rozhodnutí 

je nutno považovat za obecný požadavek na takového rozhodnutí kladený, jehož nedodržení 

může zavdat příčinu ke zrušení takového rozhodnutí nadřízeným orgánem na základě 

řádného opravného prostředku. Je tedy důležité, aby se účastníkovi řízení v odůvodnění 

správního rozhodnutí dostalo odpovědi na všechny otázky a aby se správní orgán vypořádal 
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se všemi námitkami, které účastník řízení v řízení uváděl, stejně jako se všemi důkazy, které 

účastník navrhoval, a to ať již budou správním orgánem provedeny či nikoliv. Jak uvádí 

v komentáři Potěšil a spol.: „I zcela scestnou námitku či vyjádření je třebaodůvodnit, a to i 

tak, že nesouvisí s předmětem řízení.“128
 Nároky kladené na odůvodnění správních 

rozhodnutí pak konkretizoval také Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 24. 11. 2010 č. j. 

1 Ap 5/2010-169 „na odůvodnění rozhodnutí o námitkách je třeba klást stejné požadavky, 

jako v případě typických správních rozhodnutí (§68 odst. 3 s. ř.). Musí z  něho být seznatelné, 

z jakého důvodu považuje obec námitky uplatněné oprávněnou osobou (§ 52 odst. 2 StavZ) za 

liché, mylné nebo vyvrácené nebo proč považuje skutečnosti předestírané oprávněnou osobou 

za nerozhodné, nesprávné nebo jinými řádně provedenými důkazy za vyvrácené.“129
. 

Obecně je možné konstatovat, že u odůvodnění rozhodnutí správních orgánů je 

vyžadováno, aby bylo rozhodnutí dostatečně jasné, určité a srozumitelné. V případě, že by 

tyto požadavky nebyly naplněny, mohlo by být dané rozhodnutí dále v souladu s ustanovením 

§ 76 odst. 1 s. ř. s. při případném soudním přezkumu zrušeno pro nepřezkoumatelnost 

spočívající v jeho nesrozumitelnosti, nedostatku důvodů rozhodnutí nebo proto, že je 

skutkový stav v rozporu se spisy, nemá v nich oporu, anebo jsou podklady pro vydání 

rozhodnutí nedostatečné a vyžadují rozsáhlé a zásadní doplnění.
130

  Dle názoru autora pak 

požadavek jasnosti, určitosti a srozumitelnosti nenaplňují ani, bohužel ne zcela výjimečná, 

rozhodnutí, ve kterých správní orgán uvádí například to, že vycházel ze zcela zřejmých 

skutečností, aniž by však uvedl, jaké skutečnosti považuje za „zcela zřejmé“ a zejména 

z jakého důvodu je za „zcela zřejmé“ považuje. Podle názoru autora je pak úkolem správního 

orgánu v rozhodnutí nejen odůvodnit, z jakého důvodu považuje námitky účastníka řízení za 

mylné či liché, ve smyslu výše odkazované judikatury, ale je jeho zásadním úkolem právě 

odůvodnit své závěry. V případě uvedení tvrzení, že některé skutečnosti jsou ze strany 

správního orgánu vnímány jako „zcela zřejmé“, je nutno objasnit, z jakého důvodu tomu tak 

je. V opačném případě takové tvrzení zůstává pouze nepodloženou domněnkou správního 

orgánu.  

Judikatura dále dovodila, že důvodem nepřezkoumatelnosti správního rozhodnutí je 

rovněž jeho nesrozumitelnost spočívající v tom, že správní orgán v odvolacím řízení zamítl 

odvolání a potvrdil rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, současně však výrok 
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rozhodnutí prvního stupně změnil, navíc způsobem, z něhož není patrné, zda výrok 

rozhodnutí prvního stupně doplnil, nebo nahradil.
131
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Závěr 

 

V úvodní kapitole byla jako cíl této diplomové práce vytyčena analýza projevů a 

specifických znaků procesních zásad správního řízení, jejich kompilace, utřídění jednotlivých 

zásad ve svých vzájemně relevantních dvojicích, a zároveň propojení teoretického zázemí 

s analýzou praktické aplikace těchto zásad ve správním soudnictví. 

Pro vypracování této diplomové práce byly jako zdroje informací použity knižní 

publikace věnující se dané problematice, odborné články z dostupných periodik, související 

právní předpisy, dostupné internetové zdroje a zejména pak judikatura správních soudů. 

K dosažení výše uvedených cílů byla použita zejména metoda textové hermeneutiky, 

doplněná o obecně empiricko-analytické paradigma. 

Tato diplomová práce se skládá celkem z devíti kapitol, kdy se autor v každé 

jednotlivé kapitole pokusil zachytit u jednotlivých (dvojic) zásad správního řízení jejich 

aktuální zakotvení v právních předpisech a odborné literatuře, případně jiných dokumentech  

a zároveň tento teoretický základ spojit s analýzou praktické aplikace těchto zásad nejen ve 

správním soudnictví, ilustrované na jednotlivých soudních usneseních a rozhodnutích, ale i 

v praxi správních orgánů, kde autor poukazoval zejména na nedostatky správních rozhodnutí 

a postupů správních orgánů v návaznosti na judikaturu správních soudů.  

V první kapitole této práce jsou stručně charakterizovány některé klíčové pojmy jako 

správní právo nebo správní řízení, dále je v této kapitole pojednáno o obecném členění zásad 

ve správním právu a následně teoreticky vymezen samotný předmět předkládané diplomové 

práce, tedy zásady správního řízení, jakožto projev specifických znaků v procesu  řízení před 

správními orgány. Následující kapitoly (2. – 9.) pojednávají o jednotlivých zásadách 

správního řízení uspořádaných (tam, kde je to vhodné) do příslušných ambivalentních dvojic 

jednotlivých zásad, tedy o zásadě písemnosti a ústnosti (2), zásadě neveřejnosti správního 

řízení a zásadě veřejnosti (3.), zásadě oficiality a zásadě dispoziční (4.), zásadě vyšetřovací a 

zásadě projednací (5.), zásadách volného hodnocení důkazů a legální důkazní teorii (6.), 

zásadách jednotnosti řízení a jeho koncentrace (7.), následně o zásadě dvojstupňovosti 

správního řízení a zásadě zákazu reformace in peius (8.), a nakonec o povinnosti řádného 

odůvodnění správního rozhodnutí (9.). 

V úvodu této práce autor konstatoval, že byl zaskočen nepříliš velkým množstvím 

zdrojů, které by se zabývaly problematikou procesních zásad správního řízení. Autorovi není 

známo, že by v oblasti procesních zásad správního řízení existovala jiná práce, která by se 
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této problematice věnovala v podobném rozsahu, a proto věří, že se mu vypracováním této 

diplomové práce podařilo v úvodu nastíněnou situaci alespoň částečně napravit 

Procesní zásady správního řízení jsou nadmíru důležitým interpretačním vodítkem při 

výkladu veškerých procesních norem správního práva a tyto zásady ještě nabývají 

na významu, uvědomíme-li si, že ve správním právu neexistuje pouze jedna procesní norma, 

nýbrž ve své podstatě každý předpis správního práva může, a mnohdy také skutečně 

obsahuje, dílčí normy procesního charakteru. Tyto procesní normy se mohou od určitého 

obecného základu, vytvořeného zákonodárcem zejména ve správním řádu a zákoně  

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v mnoha směrech odchylovat. Zásady správního 

řízení tak ve své podstatě hrají roli významného odvětvotvorného kritéria, když pomáhají 

udržovat alespoň jistou základní úroveň jednotnosti správního řízení a vymezovat tak 

pravidla, kterými se musí správní orgány řídit ve všech subtypech správního řízení, které jsou 

upraveny na různých místech v jednotlivých zvláštních právních předpisech.  
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Zásady správního řízení, abstrakt  

 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou zásad správního řízení, avšak nikoli 

ve smyslu základních zásad činnosti správních orgánů tak jak jsou upraveny v § 2 až 8 

správního řádu, ale ve smyslu zásad správního řízení, jakožto pravidel procesního postupu 

v řízení před správními orgány. Tyto zásady představují klíčový prvek pro pochopení  

a interpretaci procesního postupu při vedení správního řízení, avšak správní řád s tímto 

pojmem nijak nepracuje, ani do jeho textu výslovná úprava těchto zásad nebyla zařazena.  

Cílem této práce je provést analýzu jednotlivých zásad jak jednotlivě, tak ve 

vzájemných souvislostech, neboť zásady správního řízení se zpravidla vyskytují v podobě 

vzájemně ambivalentních dvojic, přičemž při aplikaci těchto zásad v průběhu správního 

řízení dochází k jejich vzájemným konfliktům, které jsou vzhledem k jejich implicitní 

obecnosti a protichůdnému obsahu jednotlivých zásad nevyhnutelné. Metodologickým 

základem této práce je metoda textové hermeneutiky a obecně empiricko-analytické 

paradigma opřené o zdrojovou základnu, která je vzhledem ke zvolenému tématu tvořena 

zejména rozsudky a usneseními Nejvyššího správního soudu a doplněna je pak především 

relevantní odbornou literaturou. Text práce je rozdělen na kapitoly, které obsahují buď 

dvojici protikladných zásad odpovídající jejich rozdílnému přístupu k průběhu řízení, nebo  

i jednotlivé zásady, stojí-li samostatně. Autor se v jednotlivých kapitolách pokouší zachytit 

současné zakotvení těchto zásad v české právní úpravě, odborné literatuře, případně jiných 

dokumentech a zároveň propojit teoretické zázemí s analýzou praktické aplikace ve správním 

soudnictví. 

V závěru práce shrnuje obsah a přínosy této práce a zabývá se působením zásad 

správního řízení na vnímání a interpretaci procesních norem správního práva a jejich 

významu coby jednotícího prvku správního řízení pro všechny jeho subtypy.  
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Principles of administrative proceedings, abstract  
 

Focus of this diploma thesis is the issue of basic principles of administrative 

proceedings, but not in terms of basic procedure principles of administrative authorities as 

they are set out in § 2 to 8 of the Administrative Procedure Code, but in terms of procedural 

principles of administrative proceedings, as rules of procedure before administrative 

authorities. These principles represent a key element for understanding and interpretation of 

the procedural process in an administrative proceeding, but Administrative Procedure Code 

does not contain an express codification of these principles in its text. 

Goal of this thesis is to perform a detailed analysis of individual principles both 

individually and in context. The aforementioned principles of administrative proceedings 

usually occur in the form of mutually ambivalent pairs and their application during 

administrative proceedings presents many conflicting issues which stems from their 

implicitly general nature. The methodological basis of this thesis is the method of textual 

hermeneutics and general empirical-analytical paradigm based on the source material, which 

consists mainly of judgments and resolutions of the Supreme Administrative Court and is 

supplemented by relevant literature. The text of this thesis is divided into chapters, each of 

which contains either single principle or a pair of relevant opposing principles corresponding 

to their different approach to the course of the administrative proceeding. At the beginning of 

each chapter, author tries to capture the current basis of these principles in the Czech 

legislation, expert literature, or other documents, and connect the theoretical background with 

the analysis of practical application of these principles in administrative justice. 

At the end of this thesis author summarizes the content and benefits of this work and 

pursues the influence of the principles of administrative proceedings on the perception and 

interpretation of procedural norms of administrative law and their importance as a unifying 

element of administrative proceedings for all its subtypes. 

 

Key words 

principles of administrative proceedings, judicial review of administrative acts, prohibition of 

reformation in peius 


